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RESUMO 

  

 

 

A indústria do petróleo é responsável por uma quantidade significativa de resíduos nas suas 

atividades, que necessitam de tratamento antecedendo ao descarte. No processo de perfuração 

de poços é gerado um resíduo industrial denominado cascalho de perfuração de poços de 

petróleo; este é impregnado pelo fluído de perfuração. Obtêm-se a classificação quanto a 

toxicidade, a partir da caracterização do solo. Diante da problemática ambiental oriunda deste 

resíduo, busca-se tecnologias alternativas para o uso deste material. Mediante a problemática, 

verificou-se a aplicabilidade do cascalho na indústria da construção civil, na fabricação do 

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, amplamente utilizado para construção de 

estradas no país. Foram aferidos aspectos técnicos relacionados aos resultados esperados 

conforme legislação vigente, a partir de ensaios de resistência à compressão simples e tração 

diametral. Identificou-se a viabilidade técnica e ambiental do resíduo na fabricação do 

produto, respeitando a aplicação na faixa de rolamento superficial em substituição parcial do 

agregado miúdo, na proporção de 10% de cascalho de perfuração, 90% de areia e 5% de CAP.  

 

 

Palavras-Chaves: Agregados. Resíduo. Cimento Asfáltico de Petróleo. Resistencia à 

compressão. 
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ABSTRACT  

 

 

 

The oil industry is responsible for a significant amount of waste in its activities, which require 

treatment prior to disposal. In the process of drilling wells an industrial waste is generated 

called oil drilling gravel; this is impregnated by the drilling fluid. The toxicity classification is 

obtained from the characterization of the soil. In view of the environmental problems arising 

from this residue, alternative technologies for the use of this material are sought. Due to the 

problem, gravel applicability was verified in the civil construction industry, in the 

manufacture of the CBUQ, Bituminous concrete machined to Hot, widely used for road 

construction in the country. Technical aspects related to the expected results were established 

according to current legislation, from tests of resistance to simple compression and diametral 

traction. The technical and environmental viability of the waste was identified in the 

production of the product, respecting the application in the surface rolling range in partial 

substitution of the small aggregate, in the proportion of 10% of drilling gravel, 90% of sand 

and 5% of CAP. 

 

 

Keywords: Aggregates. Residue. Asphalt Cement of Petroleum. Compressive strength. 
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1. Introdução Geral 

 

 

Remonta de muitos anos a problemática ambiental, que surge com a geração de 

resíduos sólidos, do tipo classe I (Resíduos perigosos); estes não podem ser dispensados e 

depositados arbitrariamente no meio ambiente, pois pode ocasionar prejuízos severos a fauna, 

flora, solos e lençóis freáticos.  

A indústria petrolífera causa impacto ambiental em todas as suas etapas, que vai desde 

a prospecção, até a etapa de separação de hidrocarbonetos nas unidades separadoras. O 

cascalho de perfuração de petróleo aparece na etapa de perfuração de poços, onde os 

contaminantes presentes dependem da formação rochosa e do fluído de perfuração utilizado 

para este fim. 

Após a separação na superfície do fluído de perfuração do cascalho de perfuração, o 

fluído será retornado para o processo industrial e os cascalhos serão acondicionados até a 

destinação final. Segundo Moraes (2010), o cascalho representa os fragmentos de rocha 

deslocados pela broca e carreados para a superfície pelo fluido de perfuração. São também 

denominados de amostra de calha. Essas amostras de calha quando estão lavadas e secas, são 

analisadas pelos geólogos para a obtenção de informações sobre as formações perfuradas. O 

termo cascalho é utilizado na indústria do petróleo para qualquer sedimento retirado do poço, 

seja de granulometria fina ou grossa. Estima-se que cerca de 10 a 15% do volume do fluido de 

perfuração permanece aderido aos cascalhos após o processo de separação. 

Segundo Fialho (2012), a composição química dos cascalhos é muito variada e 

depende da composição das formações rochosas perfuradas principalmente, e da composição 

química do fluido de perfuração, onde entre outros estarão SiO2, Al2O3, Fe2O3, BaO e CaO 

entre outros. 

Embasado na caracterização do disposto na norma NBR 10.004 (2004), resíduos 

sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e outros (perigosos e/ou tóxicos). Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à 

melhor tecnologia disponível; podem ser classificados quanto aos riscos potenciais de 
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contaminação do meio ambiente em três categorias. Esta nova versão classifica os resíduos 

em três classes distintas: classe I (perigosos), classe II (não-inertes) e classe III (inertes).  

Após a classificação do resíduo sólido, verifica-se a necessidade de aplicações de 

técnicas paliativas para diminuir os índices de contaminantes no produto e buscar uma medida 

adequada de destinação final. Entre as técnicas usualmente aplicáveis estão a incineração e o 

co-processamento, que gera a cinza de cascalho de perfuração. 

Para Bandeira et al. (2017), o possível dano ambiental decorrente da atividade 

petrolífera é de inteira responsabilidade da empresa geradora conforme se pode verificar na 

legislação vigente, onde preconiza que a responsabilidade civil e penal pelo impacto 

ambiental ocasionado, e pela segurança e saúde dos trabalhadores é da empresa. Na mediada 

que os produtos químicos são manuseados de forma adequada, respeitando as leis e normas 

vigentes no país, o impacto ambiental diminuirá consideravelmente.  

Askeland (1998), enfatiza a importância dos estudos sobre os materiais compostos que 

formam-se a partir de outros materiais, produzindo propriedades distintas dos materiais 

isoladamente, o concreto é um exemplo típico destes. Materiais cerâmicos são fortes e duros, 

embora sejam frágeis e quebradiços. Através de técnicas de processamento, os materiais 

tornam-se resistente a quebra, podendo ser utilizado em materiais com exposição a cargas.  

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é largamente utilizado em 

confecção de rodovias, este tem por definição produtos pré-misturados a quente de graduação 

densa, em que são feitas rigorosas exigências no que se diz respeito a equipamentos de 

construção e índices tecnológicos- tais como granulometria, teor de betume, estabilidade, 

vazios e etc. Estes podem ser usados como base de pavimentos e revestimentos, onde para 

revestimentos tem que atender a faixa granulométrica adequada. DNIT (2006). 

Segundo a NBR 12948 (1993), o material para preparo do CBUQ é constituído de 

agregado graúdo, agregado miúdo e material de enchimento, onde o agregado graúdo deve ser 

constituído de fragmentos de rocha britada, escória britada, pedregulho ou cascalho, britados 

ou não, como também de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias 

nocivas; Já o agregado miúdo é constituído de areia, pó-de-pedra, ou mistura de ambos. Os 

agregados devem ser resistentes, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. E por 

fim, o material de enchimento deve ser constituído de materiais minerais finamente divididos, 

tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcáreos, etc. O material deve estar seco e isento 

de grumos. No agregado miúdo deve haver um equivalente de areia superior a 55%. 

Existem estudos diversos sobre a aplicabilidade de materiais nos concretos CBUQ, 

onde verificam desde o uso de biomassa implementada a este, como cinza volante, borrachas 
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trituradas de pneus, reuso de asfaltos entre outros. A motivação para este estudo se dá 

influenciado pela busca da aplicabilidade do resíduo oriundo da indústria petrolífera, que é 

gerado em grande quantidade e relacionado a problemática ambiental ao CBUQ, material 

muito importante e utilizado na indústria da construção. Esta correlação envolverá sobretudo, 

um ganho ambiental para a disposição final do subproduto, cascalho de perfuração de 

petróleo. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo geral 

  

Busca-se investigar a viabilidade técnica da aplicabilidade do cascalho de perfuração, 

ou cinza do cascalho de perfuração na mistura química do CBUQ em substituição parcial ao 

agregado miúdo, areia, utilizada na fabricação deste produto.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

Verificar a viabilidade técnica do uso do cascalho perfuração de poços de petróleo na 

confecção do CBUQ, a partir do ensaio de granulometria do material misturado a areia. 

Aferir quais percentuais de cascalho de perfuração que serão aplicáveis na confecção 

deste concreto, buscando enquadramento das faixas de peneiras granulométricas ao 

preconizado pelo DNIT para a faixa de rolagem, faixa C. 

Adotar traço usualmente utilizado na confecção do CBUQ que se enquadre na 

legislação ambiental e que atenda aos pré-requisitos de tração diametral e compressão, a partir 

de testes recomendados na legislação vigente. 

Realizar ensaios previstos na legislação para a fabricação de CBUQ e comprovar 

viabilidade técnica. 
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2. Aspectos Teóricos 

 

 

O desenvolvimento do CBUQ incrementado com cascalho de perfuração de poços de 

petróleo verifica entre os mais diversos aspectos, no tocante a importância da disposição deste 

resíduo respeitando a legislação ambiental, como também a exploração petrolífera e a geração 

do cascalho de perfuração de petróleo e técnicas de tratamentos do resíduo e a confecção do 

concreto betuminoso usinado a quente. 

 

2.1. Aspectos ambientais 

 

Conforme o IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (2008), quando se avaliam os impactos ambientais de empreendimentos 

petrolíferos, um aspecto relevante, é o efeito cumulativo. As fases de um mesmo 

empreendimento (sísmica, perfurações, teste para produção, instalação e operação) geram 

impactos que se sobrepõem em uma determinada área.  

Além disso, a natureza da distribuição dos reservatórios petrolíferos e a forma de sua 

exploração, indica a necessidade da implementação de vários empreendimentos em uma 

mesma região, causando uma pressão coletiva sobre o ecossistema em questão, o que 

potencializa os impactos ambientais verificados para cada empreendimento de forma isolada. 

Ainda que uma das fases de um empreendimento possa implicar poucos impactos 

significativos de baixa magnitude, se somadas as fases de todos os empreendimentos já 

implementados ou a serem implementados, o impacto para uma determinada região passa a 

ser alto. A significância de um impacto leva em conta não só a sua magnitude, mas também o 

seu efeito sinérgico, isto é, o efeito em cadeia quando se associa o impacto à vulnerabilidade 

do meio que o recebe. 

O IBAMA (2008), prevê critérios para aprovação dos fluidos previstos na atividade de 

Perfuração onde estes se diferenciam quanto à base do fluido de perfuração, sendo aquosa ou 

não aquosa. Para os fluidos de base não aquosa, deverão ser apresentados os resultados dos 

testes de avaliação da biodegradabilidade, tanto da composição completa, como da base 

orgânica. Também deverão ser apresentados laudos sobre o teor de hidrocarbonetos 

poliaromáticos (total de HPA), expressos em percentagem das bases e sobre o potencial de 

bioacumulação (log Pow). A CGPEG permite o descarte de fluido de base aquosa desde que o 

teste de toxicidade aguda do fluido em organismo marinho. Não é permitido o descarte do 
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fluido de base não aquosa. O descarte desse tipo de fluido somente será permitido quando 

aderido ao cascalho e desde que o fluido usado para iniciar a perfuração de uma das fases do 

poço atenda aos critérios de Biodegradabilidade da base, Teor de hidrocarbonetos 

poliaromáticos < 10ppm. O cascalho descartado não poderá apresentar mais de 6,9% (em 

peso úmido de cascalho) de base orgânica aderida (n-parafinas e fluidos a base de óleo 

mineral tratados) ou 9,4% (em peso úmido de cascalho) no caso da base orgânica ser de 

olefinas internas (IO´s), olefinas alfa lineares (LAO), polialfaolefinas (PAO), ésteres, éteres e 

acetais. 

De acordo com Ganghis (2009), os malefícios causados pela utilização de derivados 

de petróleo, provenientes desde a extração até a distribuição são um problema para o meio 

ambiente. Estima-se que exista na ordem de 100 mil m³ de cascalho, na região Nordeste do 

Brasil, e essa quantidade é crescente, visto que ainda existem poços em fase de construção. A 

utilização deste resíduo vem sendo estudada devido a percepção que sua produção ocorre 

concomitantemente com a perfuração dos poços de petróleo; encontrar uma destinação final 

adequada e não prejudicial é de suma importância devido aos atuais padrões de 

sustentabilidade, gerando menor impacto e degradação ao meio ambiente. 

 

2.2. Exploração petrolífera- Etapa de perfuração de poço 

 

 Durante o processo de extração do petróleo existem dois métodos de perfuração: a 

percussão e rotativo. No método a percussão, são deferidos uma série de golpes por uma 

broca pontiaguda de aço com movimentos alternados gerando o esmagamento da rocha. Este 

processo, por suas características, é limitado, alcançando profundidades máximas entre 200 e 

250 metros. O método rotativo por sua vez adota uma tecnologia diferente. Neste, a broca é 

girada e comprimida sobre as formações, que se fragmentam. Esses fragmentos são carreados 

por um fluido que é inserido pelo interior de tubos de aço até o fundo do poço, retornando à 

superfície pelo espaço anular entre o poço e as paredes externas da tubulação. Souza e Lima, 

(2002).   

 A Figura 2.1 ilustra o esquema simplificado de uma sonda de perfuração de petróleo 

onde a broca de perfuração por meio da haste rotativa acoplada a mesa rotativa na torre de 

sondagem, perfura a rocha com o auxílio de lamas especiais que são bombeadas pela bomba 

de lama e são carreadas até a superfície para a segregação do cascalho e a recuperação de 

amostras e lamas. 
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Figura 2.1. Esquema da perfuração de poço.  

Fonte: RIMA, PETROBRAS (2010). 

 

Na nota técnica do IBAMA (2008), apresenta-se a atividade de Perfuração, como uma 

tarefa com duração variável em função do número de poços a serem perfurados. Uma licença 

expedida, pode permitir a perfuração de vários poços, com a utilização de mais de uma 

plataforma. Considera-se que os impactos ambientais se elevam de acordo com a quantidade 

de poços, devido ao fato de que um número maior de poços perfurados resulta em aumento 

nos volumes de resíduos gerados pela atividade, principalmente cascalho e fluido de 

perfuração. O descarte de fluidos e cascalhos da perfuração, pode resultar em alteração das 

características físico-químicas da água, contaminação pelos produtos químicos presentes na 

composição do fluido, diminuição do oxigênio dissolvido e diminuição da incidência de raios 

solares. A dispersão dos cascalhos da perfuração pode alterar a granulometria e composição 

do sedimento nas áreas próximas ao poço. 

 O fluido de perfuração vem a ser separado dos cascalhos em peneiras vibratórias, 

retornando aos tanques e, caso necessário, passa por tratamento, sendo re- injetado no poço, 

operando-se assim em circuito fechado. A análise contínua dos cascalhos permite detectar os 

primeiros indícios de hidrocarbonetos nas formações. Souza; Lima, (2002).  
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2.3. Fluído de perfuração petrolífera 

 

O tipo de fluído de perfuração utilizado para a quebra das rochas influencia 

diretamente no nível de contaminantes existentes nos fragmentos de rocha denominados de 

cascalho de perfuração de poços de petróleo. 

Entre as funções básicas dos fluidos de perfuração, destacam-se a limpeza do fundo do 

poço dos cascalhos gerados pela broca e transportá-los até a superfície; manter estável a 

parede do poço e exercer pressão hidrostática sobre as formações, evitando, assim, o influxo 

de fluidos indesejáveis (Kick); resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração. Barros 

(2007).  

Nas propriedades físicas que merecem mais destaque são as aferíveis em laboratório, 

tais como, a densidade, os parâmetros reológicos (viscosidade plástica e viscosidade 

aparente), as forças géis, os parâmetros de filtração e o ter de sólidos. Outras de menor uso 

são a resistividade elétrica, o índice de lubricidade e a estabilidade elétrica. Entre os 

parâmetros químicos mais significativos estão o PH, o teor de cloreto, o teor de bentonita e as 

alcalinidades. Outras propriedades químicas são o excesso de cal (determinada nos fluidos 

trados por cal hidratada), o teor de cálcio e de magnésio, a concentração de ácido sulfídrico 

(H2S) e a concentração de potássio testada nos fluidos inibidores por gesso. Thomas, (2001). 

O RIMA – Relatório de Impacto Ambiental (2010), emitido pela PETROBRAS - 

Petróleo Brasileiro S.A, que trata de atividades de perfuração marítima da bacia potiguar, o 

fluido de perfuração é uma mistura de água, argilas especiais, minerais e produtos químicos. 

Além de retirar os cascalhos do poço, o fluido também resfria e lubrifica a broca e exerce 

pressão sobre a parede do poço, a fim de evitar que lascas de rochas entrem no poço. Os 

fluidos podem ser: fabricado à base de água (denominados fluidos aquosos) e fabricado à base 

de substâncias químicas sintéticas (denominados fluidos sintéticos). Nos fluidos aquosos, a 

água é a fase contínua e o principal componente. A interação da água com os produtos 

químicos conferem aos fluidos propriedades indispensáveis para a atividade de perfuração. 

Estes possuem baixo custo quando comparado aos demais além de serem biodegradáveis, no 

entanto apresentam são limitados tecnicamente e operacionalmente para a atividade de 

perfuração.  

Os fluidos sintéticos são desenvolvidos como uma alternativa às limitações de 

desempenho dos fluidos à base de água. A principal diferença entre os fluidos à base de água 

e os fluidos de perfuração sintéticos é que este último tem como base a parafina (óleo 

altamente hidrata do), além da adição de produtos químicos que irão conferir ao fluido as 
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propriedades necessárias para a realização da atividade de perfuração. Os fluidos de 

perfuração são bombeados para dentro do poço pela coluna de perfuração, passam pela broca 

e retornam à superfície junto com os cascalhos através do espaço existente entre a coluna de 

perfuração e a parede do poço. RIMA, (2010). 

Junin; Gbonhinbor; Onyekonwu (2018), no estudo que trata do comportamento do 

fluxo de polímero natural em meios porosos para aplicações de recuperação avançada de óleo, 

trata da problemática gerada pelo polímero sintético poliacrilamida na forma hidrolisada e o 

biopolímero xantano em sua natureza sintética que torna-se prejudicial ao meio ambiente. O 

xantano biopolímero tem o problema da degradação e ambos são muito caros. Verifica ainda 

que polímeros naturais de produtos agrícolas e florestais são abundantes na natureza, baratos e 

ecologicamente corretos. Estes produtos agrícolas e florestais contêm amido e celulose que 

são conhecidos por terem cadeias polissacarídicas rígidas e longas que podem suportar as 

duras condições do reservatório. Mas o projeto de uma inundação de polímero ou um 

processo modificado por permeabilidade envolvendo polímero requer conhecimento sobre o 

mecanismo de fluxo do polímero e o comportamento reológico do meio poroso. A ênfase está 

no aspecto físico do fluxo, o comportamento reológico microscópico dos polímeros naturais. 

O mecanismo dominante do processo de fluxo foi adsorção, aprisionamento mecânico e 

retenção hidrodinâmica. Observou-se que o polímero exibiu comportamentos não 

Newtonianos, pseudoplásticos e afinamento por cisalhamento. A revisão da literatura sobre o 

teste de deslocamento de óleo indica que os polímeros naturais podem recuperar o óleo 

adicional de um campo de petróleo. 

No BAKER HUGHES drilling fluids, Drilling Fluids Engineering Manual (2006), 

destaca-se a importância que os fluidos assumem, proporcionando estabilidade química 

satisfatória e estabilidade mecânica da parede do poço, facilitando a separação dos cascalhos 

na superfície, preservando às rochas produtoras e possibilitando tratamentos, físico e químico 

que deverão influir diretamente na viscosidade tornando bombeável o fluído, possibilitando 

baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração e demais 

equipamentos do sistema de circulação. Entre o que se espera nas características deste, está a 

possibilidade de ser atóxico ao homem e ao meio ambiente e proporcionar fácil interpretação 

geológica do material retirado do poço, apresentando custo compatível com a operação. 

Os fluidos à base de óleo são, em sua maioria, emulsões de água em óleo e diversos 

aditivos com funções específicas. Vários problemas com relação à contaminação são 

provocados por esses fluidos que têm gerado manifestações de órgãos ambientais, onde nos 

dias atuais, têm sinalizado para uma utilização de fluidos que sejam ambientalmente corretos. 
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Devido às questões ambientais mais rigorosas, é mais comum a utilização de fluidos de base 

sintética, visto que estes são menos agressivos ao meio ambiente. No BAKER HUGHES, 

Drilling Fluids Engineering Manual (2006). 

World Pumps (2015), no estudo sobre lama de perfuração para poços de petróleo, 

discorre que os fluidos desempenham um papel integral no petróleo e gás, exploração e 

produção.  A base deste fluido de perfuração, ou lama, pode ser de água doce ou salgada 

(salmoura) ou pode ser um líquido à base de óleo ou sintético. O tipo de fluido e os aditivos 

utilizados são determinados em parte baseando-se na composição da rocha onde o Custo e 

impacto ambiental também são considerações. A lama também pode ser modificada à medida 

que a perfuração progride e mudanças ambientais subterrâneas. Entre as funções do fluído de 

perfuração está a Lubrificação e resfriamento da broca, assim prolongando sua vida; o 

transporte de fragmentos de rocha a superfície. 

Vale et. Al. (2017), descreve que os fluidos de perfuração, também considerados como 

fluídos de circulação que são utilizados para auxiliar a operação de perfuração de poços; 

enfatizando a importância dos fluidos a base de água que apresentam uma série de 

características ambientalmente mais favoráveis, visto que seus descartes são aceitáveis pelos 

órgãos ambientais. Porém, a contaminação do fluido com sal originado das formações é um 

fator crítico para o uso do fluido base água, pois durante o processo de perfuração, o fluido 

pode sofrer a contaminação salina provocando um aumento na taxa de penetração, na 

floculação e na viscosidade do fluido.  

De acordo com Pharma Business Week (2018), em pedido de patente que trata das 

composições e métodos de uso de fluidos de perfuração baseados em água com aumento da 

estabilidade térmica, dispõe que a escolha de formulações de fluido de perfuração, suas 

propriedades reológicas, seu comportamento sob condições de perfuração, tipos de aditivos e 

outros parâmetros devem ser cuidadosamente avaliados para evitar problemas como a 

estabilidade térmica de muitos fluidos usados no tratamento de formações subterrâneas e 

recuperação de hidrocarbonetos, tais como fluidos de completação, fluidos de trabalho e 

fluidos de perfuração. 

Entre as vantagens do fluído a base de água estão à agressividade menos intensa ao 

meio ambiente, a facilidade de detecção de gás poço com maior taxa de penetração da broca, 

menor custo inicial, maior eficiência no combate a perda por circulação. Entre as 

desvantagens aponta-se menor estabilidade em altas temperaturas; não podem ser usados em 

http://go-galegroup.ez13.periodicos.capes.gov.br/ps/aboutJournal.do?contentModuleId=AONE&resultClickType=AboutThisPublication&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=&docId=GALE%7C0OBZ&userGroupName=capes&inPS=true&rcDocId=GALE%7CA551804239&prodId=AONE&pubDate=120180827
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perfuração onde existam argilas sensíveis à água, pois pode ocorrer o inchamento da argila e 

possível aprisionamento da coluna por desmoronamento da formação. BAKER HUGHES, 

Drilling Fluids Engineering Manual (2006). 

 

2.4. Cascalho de perfuração de poços de petróleo  

 

Moraes (2010) e RIMA da PETROBRAS (2010), descrevem sobre a origem dos 

cascalhos de perfuração e o tratamento que este receberá. Para a PETROBRAS, os pedaços de 

rochas, cascalhos, que são gerados pela perfuração, são retirados do poço por um líquido 

chamado fluido com cascalho de perfuração.  Estes fragmentos são, também, denominados de 

amostra de calha. Estas, quando lavadas e secas, são analisadas por geólogos para a obtenção 

de informações sobre as formações perfuradas. O termo cascalho é usado na indústria do 

petróleo para qualquer tipo de sedimento retirado do poço, seja de granulometria fina ou 

grossa. Estipula-se que cerca de 10 a 15% do volume do fluido de perfuração permanecem 

impregnado nos cascalhos após o processo de separação.  

Schaffel (2002), discorre que o volume de cascalho gerado por um poço varia de 

acordo com sua profundidade, diâmetro, características geológicas das formações perfuradas e 

tipo de fluido utilizado. Teoricamente o volume de cascalho gerado durante a perfuração de 

um poço é o volume geométrico do cilindro perfurado (chamado volume nominal do poço). 

Mas no cálculo do volume de cascalho produzido é dado um coeficiente de segurança em 

torno de 20% devido a eventuais desabamentos das formações para dentro do poço, normais 

durante a perfuração. O fluido de perfuração que sai do poço chega à superfície com sólidos 

(cascalhos) agregados e é então direcionado a um sistema de controle de sólidos onde são 

extraídos os sólidos do fluido de perfuração, restando ainda um percentual de fluido agregado 

ao cascalho. 

Pinto et. Al. (2017), destaca que os materiais associados às atividades de perfuração e 

produção de petróleo causam impactos ambientais, pela geração de resíduos sólidos, líquidos 

e gasosos; destacando-se que os cascalhos, fragmentos provenientes da operação de 

perfuração, que são trazidos à superfície por meio do fluido de perfuração, são responsáveis 

por efeitos prejudiciais ao ambiente devido ao grande volume que é produzido. Estes resíduos 

passam por tratamentos para serem descartados de maneira apropriada, sendo regulamentados 

por normas específicas. Ao serem descartados offshore, os cascalhos se depositam sobre os 

sedimentos do assoalho marinho, acarretando alteração física no habitat submarino atingido 



Aspectos Teóricos 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira          Fevereiro de 2019                                                                  13 

pela descarga. E se forem descartados onshore, causam problemas, como, por exemplo, a 

contaminação de aquíferos.  

 

2.5. Métodos de tratamento para o cascalho de perfuração 

 

Antes da disposição final do cascalho de perfuração no meio ambiente faz-se 

necessário conhecer a caracterização física do solo e os contaminantes existentes. O modo de 

tratamento é selecionado de acordo com a toxicidade do mesmo para o meio natural, a 

legislação local e decisão da empresa geradora. 

De acordo com Francisco e França (2007), incineração é o processo que almeja 

destruir os compostos tóxicos através da queima por intermédio de equipamentos que operam 

à altas temperaturas (1000 e 1300ºC), sob condições controladas, podendo ainda ser dos 

seguintes tipos: injeção líquida, forno rotativo, leito fluidizado e forno de múltiplos estágios 

(geralmente fixos). Entre as inúmeras vantagens da utilização do processo de incineração 

podemos citar a velocidade de destruição do resíduo, a possibilidade do aproveitamento do 

mesmo como combustível auxiliar, devido ao seu alto poder calorífico, e a ausência de 

necessidade de retirar o material do local, eliminando gastos com o transporte. Dentre as 

desvantagens, temos além do alto custo que varia conforme as características do produto, a 

dificuldade de controle da operação para evitar a emissão de poluentes e incômodo à 

população.  

Para a queima dos resíduos considerados perigosos, os incineradores devem ser 

projetados e operados de maneira a atender ao disposto na Norma ABNT NBR 11175 (1990) 

a incineração de resíduos sólidos perigosos deve atender padrões de desempenho, na qual fixa 

as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos 

perigosos, com exceção á aqueles assim classificados apenas por patogenicidade ou 

inflamabilidade.  

A Incineração é um método de tratamento recomendado para resíduos perigosos que 

não podem ser reutilizados, reduzidos ou dispostos em um aterro. É um processo de oxidação 

térmica cujos resíduos perigosos são convertidos através do oxigênio presente no ar, em gases 

e resíduos sólidos incombustíveis. Sendo assim, este método de tratamento agrega processos 

tais como redução de volume e massa, detoxificação, inertização do resíduo e recuperação de 

energia. Visvanathan, (1996), corrobora com Oliveira (2003), onde descreve que o processo 

de incineração de resíduos perigosos necessita de cuidados especiais com a finalidade de 
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evitar a liberação de gases tóxicos na atmosfera, carecendo da instalação de equipamentos de 

limpeza de gases sofisticados, tornando assim o processo ainda mais oneroso.  

Chen, Kung e Lin (2007), descrevem alguns dos possíveis métodos de tratamento 

secundário para o cascalho, onde entre estes estão os métodos de inertização (estabilização, 

solidificação e encapsulamento) que consiste na mistura de cascalhos com cimento ou cal com 

a finalidade de prevenir a dissolução do óleo e componentes orgânicos provenientes dos 

cascalhos. O tratamento a quente que decompõe a matéria orgânica absorvida na superfície do 

mineral com incineração ou método de desorção por aquecimento em forno rotativo a 1200-

1500°C. A disposição em aterro onde este necessita estar devidamente licenciado e o resíduo 

caracterizado antes da disposição. Utiliza-se a re-injeção no espaço anelar do poço com alta 

pressão, ou em formações geológicas adequadas de acordo com a técnica de fratura 

hidráulica. Os tratamentos biológicos que decompõe o carbono orgânico com microrganismos 

e transformar o cascalho oleoso em um resíduo não tóxico e recobrimento simplificado e 

reutilização na manutenção ou construção das plataformas ou até servir de base para rodovias 

e construções públicas. 

Entende-se por co-processamento a utilização de um resíduo de um processo industrial 

em outro diferente da sua origem e de maneira a substituir uma das matérias primas do 

processo ou permitir a redução do consumo de combustível do processo por meio do 

aproveitamento energético do resíduo. Não podem ser co-processados embalagens metálicas, 

lixo doméstico, vidro, pilhas e material radioativo. Francisco e França, (2007). 

A aplicação técnica do co-processamento com o cascalho de perfuração, de acordo 

com os padrões legais, é considerada adequada às necessidades operacionais do forno 

clínquer, contribuindo assim para o objetivo dos aspectos legais do tratamento de resíduos 

gerados nos poços de perfuração onde, por meio desta técnica, se verifica que outra 

disposição deste resíduo em aterro controlado, apenas adiaria o tratamento do passivo, não 

sendo, desse modo, eficaz. Mendes; Sousa, (2013). 

A figura 2.2 demonstra o fluxograma recomendado de co-processamento, técnica 

muito utilizada no tratamento de resíduo sólido da indústria petrolífera, para que a atividade 

seja desempenhada legalmente conforme as normas ambientais e sem agredir o meio 

ambiente. 
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Figura 2.2. Co-processamento de resíduos de petróleo. 

Fonte: IDEMA, (2008) adaptada pelo autor. 

 

2.5.1. Aplicações técnicas do cascalho de perfuração de poços de petróleo 

 

Freitas et al. (2015), avaliou o pH e os teores de Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
e Al

3+
em um 

Latossolo e um Planossolo submetidos a doses de fluido de perfuração, após sofrerem dois 

ensaios de lixiviação. Foram utilizados, como tratamentos, concentrações de fluído de 

perfuração catiônico, disponibilizado pelo Centro de Pesquisa da Petrobras (CENPES). Este 

fluido foi caracterizado quimicamente, apresentando teores totais de N, P, K, Ca, Mg e Na. Os 

resultados mostraram que a adição dos fluidos ao Planossolo e Latossolo nas concentrações de 

4%, 8% e 16% (m/m) reduziu o alumínio tóxico a zero e promoveu aumento do pH do solo, 

Na
+
, K

+
 e Ca

2+
em comparação ao controle, reduzindo ainda o Al

3+
 tóxico a zero e promoveu 

aumento de Na
+,

K
+
, Ca

2+
 e do pH dos solos testados, em comparação ao controle. 

Dependendo da dosagem aplicada, a adição desses fluidos pode tornar os solos salinos. Por 

outro lado, no Planossolo Háplico, a única dose que extrapolou o parâmetro adotado para 

classificar solos salinos foi a de 16% de fluido. Concluiu-se que  que os fluidos de perfuração, 

a depender do tratamento empregado como evidenciado no trabalho, por exemplo, e da taxa 

de aplicação aos solos, poderiam ter melhor aplicabilidade, inclusive em processos de 

tratamento de resíduos in situ, em que um resíduo pode ser empregado para inertizar ou 

estabilizar o efeito de outro bem mais danoso ao ambiente. 

Licenças 
ambientais 

Segregar pré-
acondicionar e/ ou 
blendar os resíduos 

Carregamento de 
caminhões 

Transporte de 
resíduos 

Co-processamento 
de resíduos nas 

cimenteira 

Entrega de 
certificado de 

tratamento térmico 

Controle de 
qualidade 



Aspectos Teóricos 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira          Fevereiro de 2019                                                                  16 

Santos et Al. (2014), propõe a descontaminação do cascalho de perfuração via 

aquecimento por micro-ondas, onde verificou que o aquecimento foi identificado como uma 

técnica inovadora para promover a separação da mistura sólido-líquida. No trabalho 

investigou a secagem dos cascalhos contaminados via aquecimento por micro-ondas e avaliou 

a influência da altura do leito e composição do fluido de perfuração na redução do teor 

orgânico aderido aos cascalhos. A formulação do fluido depende diretamente das 

propriedades do poço a ser perfurado. Uma variedade imensa de aditivos é utilizada para 

garantir ao fluido as propriedades necessárias para que a perfuração ocorra de forma 

controlada, segura e o mais rápido possível. Deste modo, fluidos com diferentes composições 

podem ser utilizados a depender do estágio da perfuração. Os resultados mostraram que 

maiores alturas de leitos e o teor de umidade no fluido favoreceram o processo de 

descontaminação. 

Meneses e Paula (2014), em busca de medidas alternativas da destinação final do 

resíduo cascalho de perfuração de petróleo, realizaram análises em relação à massa bruta, ao 

lixiviado e ao solubilizado encontrado nas amostras. A partir de pesquisa bibliográfica, 

analisaram-se diversas alternativas, ambientalmente, adequadas para a reciclagem dos 

cascalhos gerados na perfuração de poços na Bacia Potiguar, sugerindo-se, ao final, a mais 

adequada a ser empregada no âmbito local. Com relação aos parâmetros relativos à massa 

bruta e ao lixiviado, não foi encontrada qualquer não conformidade em relação aos limites 

impostos pela norma NBR 10004 (2004). Porém, os parâmetros analisados referentes ao 

solubilizado apresentaram não conformidades com os valores limites dessa norma. Os autores 

sugerem como melhor alternativa, o reaproveitamento do cascalho no co-processamento do 

resíduo em forno de clínquer para fabricação de cimento. Verifica-se que, não obstante haver 

viabilidades técnica, econômica e ambiental para o emprego das tecnologias analisadas, há 

necessidade de aprofundamento de pesquisas, enfocando a reciclagem do cascalho de 

perfuração na confecção de materiais de construção civil, bem como em outros processos 

industriais a serem identificados, não descartando a necessidade de mais estudos acerca da 

deposição em aterros sanitários. 

Silva (2015), em estudos sobre tratamento de cascalhos de perfuração utilizando 

sistema microemulsionado, estabeleceu que a amostra estudada foi enquadrada em resíduo 

classe 1 (perigoso), conforme a NBR 10004 (2004), onde partindo desta primícica buscou a 

remoção da n-parafina, oriundo do fluído de perfuração a base de óleo. Para isto, utilizou-se 

do sistema microemulsionado, removendo os contaminantes do cascalho de perfuração de 

poço localizado em Alto do Rodrigues- RN. Com o método de infra-vermelho, quantificou-se 
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a concentração de parafina em amostras previamente extraídas com ultrassom obteve-se uma 

concentração de parafina entre 3,7% e 4,4% em 1 kg de cascalho. Para aplicação da 

metodogia utilizou-se álcool etoxilado (UNTL-90) e nonifenol etoxilado (RNX 110), ode o 

sistema UNTL-90 se mostrou mais eficiente que o RNX 110, onde o aumento de tempo 

favoreceu a extração e concluiu-se que o cascalho tratado pelo sistema microemulsionado 

demonstrou eficiência, com relação a remoção do teor de parafina. 

Medeiros (2010), em busca de alternativas viáveis para a destinação do cascalho de 

perfuração, realizou ensaios e verificou a aplicação na fabricação de materiais cerâmicos. 

Afim de comprovar tal viabilidade, caracterizou a matéria-prima realizando análise química 

por fluorescência de raio x (FRX), análise mineralógica por difração de raio x (DRX), análise 

granulométrica e análise térmica por termogravimetria e termodiferencial. As amostras foram 

ensaiadas nas porcentagens (%), 0, 5, 10, 15, 25, 50, 75,100 e sinterizadas a temperatura de 

850°C, 950°C e 1050°C. Após a sinterização as amostras foram submetidas aos ensaios de 

absorção de água, retração linear de queima, tensão de ruptura a flexão, porosidade aparente, 

massa específica aparente, DRX e ensaio de cor. Concluiu-se pela viabilidade do uso deste 

material no uso da fabricação de tijolo maciço de alvenaria e blocos cerâmicos. 

Marques (2010), verificou a incorporação de cascalho proveniente da perfuração de 

poços de petróleo em formulações de tijolos de solo-cimento, estudando as características e 

propriedades tecnológicas de tijolo de solo cimento, formulado a partir de mistura binária e 

ternária de cimento portland, areia e água, com e sem adição de cascalho de perfuração. 

Foram utilizados cascalho de perfuração de poços on shore de Mossoró- RN, estudando a 

incorporação do resíduo em 100%, 80%, 70%, 60% e 50%, testando a resistência por meio de 

ensaio de resistência a compressão simples, verificando ainda a perda de massa por imersão e 

absorção de água. Foi comprovada a eficiência do uso deste resíduo, sobretudo nas análises 

experimentais com 10% de solo, 14% de cimento e 80% de resíduo, verificando teores 

satisfatórios de resistência a compressão e de absorção de água. 

Fialho (2012), realizou o estudo do potencial de aplicação do cascalho de perfuração 

de poços de petróleo em concreto, buscando avaliar o comportamento de dois tipos de 

cascalhos em substituição e adição em concretos não armados, realizou ensaios para 

caracterização dos materiais utilizados na produção dos concretos e em especial no cascalho 

de perfuração, além dos ensaios de controle tecnológico nos concretos. Os resultados 

apontaram que o uso dos cascalhos em materiais a base de cimento é vinculado à sua 

caracterização prévia. A substituição dos cascalhos da primeira fase da perfuração por areia 

altera significativamente a reologia do concreto fresco. As proporções testadas não 
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comprometem as propriedades mecânicas dos concretos. Alterações na microestrutura só 

foram observadas nos concretos com adição de cascalhos da terceira fase da perfuração. Essas 

se tornaram mais porosas e a formação dos compostos hidratados se deu de forma mais lenta. 

O método qualitativo de detecção de cloretos não identificou cloretos livres nas amostras de 

concreto. O autor concluiu que é possível a substituição de cascalhos de perfuração em 

concretos nos teores testados. 

Lucena et Al., (2007), em estudos sobre a composição do cascalho de perfuração de 

petróleo, realizaram a caracterização térmica deste resíduo de perfuração. Para a análise 

realizaram a caracterização térmica do resíduo oleoso originário da perfuração de poço de 

petróleo (poço: 1-POTI-4-RN, localizado em Governador DIX-Sept Rosado - RN - Brasil). 

Foram realizadas: análise termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial (ATD), e 

difração de raios-X (DRX). análises termogravimétricas e termodiferenciais foram realizadas 

para indicar as faixas de temperaturas onde ocorrem as perdas de massas e as temperaturas em 

que ocorrem transformações endotérmicas e exotérmicas. É importante ressaltar, que os 

principais elementos encontrados - calcita, caulinita e quartzo (amostra 1) quartzo, calcita e 

caulinita (amostra 2) e quartzo, calcita, caulinita, magnesita e mica (amostra 3) - possuem a 

característica favorável a fazer parte da mistura asfáltica. Os autores sugerem a substituição 

dos materiais tradicionais - agregado miúdo (areia), e/ou filler (cal, caulim ou cimento). Isso 

se torna possível em razão da afinidade existente entre esses elementos e os materiais 

tradicionais. A incorporação do resíduo então, não traria prejuízo ao desempenho da mistura 

asfáltica quanto aos parâmetros de resistência e durabilidade. O que vai nortear qual a função 

(agregado ou filler), e a quantidade indicada para o resíduo serão os ensaios de misturas 

asfálticas (Ensaio Marshall, Viscosidade e Penetração) e granulometria (Análise 

Granulométrica). 

 

2.6. Critérios técnicos para a confecção do CBUQ  

 

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ é uma mistura executada a uma 

temperatura adequada de projeto, em usina própria para este fim, com características 

específicas obtidas após o término do processo. Para compor o CBUQ, é misturado e 

compactado a quente o agregado mineral graduado, material de enchimento (filler), ligante 

betuminoso, CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo e em alguns casos melhorador de 

adesividade. Na usina, os materiais são previamente aquecidos para depois serem misturados, 
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espalhados e compactados para exercer a função de revestimento, camada de ligação, 

regularização ou reforço estrutural do pavimento. 

Zhang et. Al. (2017), verificou a influência das características de micro morfologia e 

estrutura porosa do asfalto sulfonado nas propriedades mecânicas e na microestrutura da pasta 

de cimento de poços de petróleo, onde analisou o comportamento de propagação de trinca de 

espécimes fraturados de ensaios mecânicos e constatou que o percentual de asfalto sulfonado 

influencia diretamente nas resistências a tração e que também sofre influência do percentual 

de ligante e do tempo de cura, sendo o aumento da resistência evidente com o passar do 

tempo e a minoração da resistência com o aumento dos percentuais de ligantes adicionados. 

A camada de rolamento de CBUQ será construída de acordo com especificações do 

projeto e adequadamente dentro de padrões normalizados de alinhamento, perfil seção 

transversal e dimensões de acordo com as normas brasileiras.  

 

2.6.1. Composição da mistura 

 

2.6.1.1. Cimento Asfáltico 

 

Os cimentos asfálticos podem ser empregados na mistura modificados ou não por 

polímero. As características do Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP serão determinadas 

através do emprego normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT ou das normas da American Society for Testing Materials - ASTM.  

Os cimentos não modificados, tais como o CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, são 

classificados por penetração, ou seja, os números exibidos na nomenclatura é a distância em 

décimos de milímetros que uma agulha padrão penetra verticalmente na amostra de material 

sob condições pré-fixadas de carga, tempo e temperatura, de acordo com suas especificações 

necessárias no CBUQ. ANP Nº19 (2005). 

O fabricante ou distribuidor do CAP deverá apresentar a indicação de procedência, 

como o tipo, quantidade do material e a distância entre a refinaria e o canteiro de obras, assim 

como o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela 

especificação, o dia de carregamento para transporte e o tempo previsto de chegada ao 

destino, ou seja, o canteiro de serviço, que não deverá ultrapassar 10 dias. Além da obtenção 

dessas informações, ao chegar à obra, o carregamento de CAP modificado ou não por 

polímeros, precisa passar por ensaios preconizados pela ABNT, para obtenção de alguns 
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parâmetros, tais como ponto de fulgor, formação de espuma, viscosidade, entre outros. 

DER/SP, (2005). 

 

2.6.1.2. Agregados 

 

Os agregados utilizados na confecção do CBUQ são de granulometria graúda e miúda, 

onde foram caracterizados e analisados conforme literatura técnica e legislação brasileira. . 

 

Agregado graúdo 

 

Segundo a Especificação de Serviço - ES 031 do DNIT (2006), o agregado graúdo 

pode ser pedra britada, escória, seixo rolado britado ou outro material indicado nas 

Especificações complementares e previamente aprovado pela fiscalização do órgão 

competente desde que apresente partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e 

outras substâncias nocivas, além de ser necessário atender outros requisitos prescritos em 

normas. 

O controle com o agregado graúdo ocorre diariamente com a inspeção do mesmo, na 

verificação da presença de pó e/ou outras fontes de contaminação prejudiciais ao agregado. 

São realizados ensaios para o controle de Abrasão Los Angeles, conforme NBR NM 51, e em 

alguns casos, se faz necessário o de compactação Marschall, com e sem ligante, preconizado 

no Método de Ensaio – ME 401 do DNER (1999), entre outros que auxiliem a manter a 

padronização do material e suas propriedades no produto final, CBUQ. 

 

Agregado miúdo 

 

Conforme a EMBRAPA (2006), material mineral é aquele formado, 

predominantemente, por compostos inorgânicos, em vários estágios de intemperismo. O 

material do solo é considerado material mineral quando não existir preponderância de suas 

propriedades sobre os constituintes minerais, e não for constituído predominantemente por 

materiais orgânicos, originários de resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição, 

fragmentos de carvão finamente divididos, substâncias húmicas, biomassa meso e microbiana, 

e outros compostos orgânicos naturalmente presentes no solo; estes  podem estar associados a 

material mineral em proporções variáveis.  
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De acordo com o ME 054 do DNER (1997) o agregado miúdo utilizado pode ser areia, 

pó de pedra ou mistura de ambos ou outro material indicado nas especificações 

complementares. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila 

e outras substâncias nocivas. O agregado miúdo deve apresentar o equivalente de areia, 

preconizado NBR 12052 (1992) com resultado a igual ou superior a 55%, sendo necessária a 

realização do ensaio a cada 8 horas de trabalho ou quando houver variação na natureza do 

material, para o controle de qualidade. 

 

Material de enchimento (Fíler) 

 

Conforme Especificação de Material - EM 367 do DNER (1997), o fíler ou material de 

enchimento tem uma granulometria muito fina constituída de materiais minerais e deverá 

atender os limites da Tabela 2.1, podendo ser caracterizado por cimento Portland, cal extinta, 

pós-calcários, cinzas volantes, entre outros. Em sua aplicação, o fíller deverá estar seco e 

isento de grumo. 

 

Tabela 2.1. Granulometria do fíller 

 

Peneira de Malha Quadrada % em Massa, 

Passando ASTM mm 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95 - 100 

Nº 200 0,075 65 - 100 

 

Fonte: ET-027 DER/SP (2005). 

 

Melhorador de adesividade 

 

O melhorador de adesividade é um aditivo empregado, com quantidade fixada em 

projeto, afim de viabilizar a aglutinação do ligante asfáltico aos agregados miúdos e graúdos 

determinado por métodos preconizados pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. 

DNER (1999). 
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2.6.1.3.  Mistura 

 

A mistura do concreto asfáltico deverá atender os limites da faixa granulométrica 

expostos na Tabela 3 de acordo com a camada de rolamento escolhida. 

 

Tabela 2.2. Composição das Misturas Asfálticas 

 

Peneira de Malha 

Quadrada 

Designação 
Tolerâncias 

I II III IV 

ASTM mm % em Massa Passando 

 2" 50,00 100,00 - - - - 

1 1/2" 37,50 90 - 100 100,00 - - ± 7% 

1" 25,00 75 - 100 90 - 100 - - ± 7% 

3/4" 19,00 60 - 90 80 - 100 100,00 - ± 7% 

1/2" 12,50 - - 90 - 100 - ± 7% 

3/8" 9,50 35 - 65 45 - 80 70 - 90 100,00 ± 7% 

Nº 4 4,75 25 - 50 28 - 60 44 - 72 80 - 100 ± 5% 

Nº 10 2,00 20 - 40 20 - 45 22 - 50 50 - 90 ± 5% 

Nº 40 0,42 10 - 30 10 - 32 8 - 26 20 - 50 ± 5% 

Nº 80 0,18 5 - 20 8 - 20 4 - 16 7 - 28 ± 3% 

Nº 200 0,08 1 - 8 3 - 8 2 - 10 3 - 10 ± 2% 

 

Fonte: ET-027 DER/SP, (2005). 

 

De acordo com a ET-027 DER/SP (2005), o projeto da dosagem de mistura deverá 

atender alguns requisitos: 

1. o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da 

espessura da camada compactada; 

2. a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total, 

exceto quando forem duas peneiras de maior malha de cada faixa; 

3. a partir da curva granulométrica de projeto, é obtida uma faixa de trabalho, que 

deve obedecer a tolerância indicada para cada peneira, como por der observado na 

Tabela 2, de forma que respeite também os limites da faixa granulométrica 

adotada;  

4. a cada seis meses, no mínimo, o projeto da mistura pela dosagem Marshall deve 

ser refeito, verificando a ocorrência de alteração de algum dos materiais 



Aspectos Teóricos 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira          Fevereiro de 2019                                                                  23 

constituintes da mistura, a energia de compactação determinada através do número 

de golpes deve ser definida em projeto; 

5. os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem 

de vazios, relação betume vazios e o teor ótimo de ligante do projeto de mistura 

asfáltica devem atender aos limites apresentados na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3. Requisitos para o Projeto Mistura Asfáltica 

 

Características Método de Ensaio 

Camadas de 

Rolamento e 

Reperfilagem 

Camada de Ligação 

(Binder) 

Estabilidade mínima, kN (75 

golpes no ensaio Marshall) NBR 12891 8 8 

Fluência (mm)    Fluência(0,01*) NBR 12891 

2,0 a 4,0                                   

8 a 16 

2,0 a 4,0                                   

8 a 17 

% de Vazios Totais -  4 4 a 6 

Relação Betume Vazios - RBV 

(%) -  65 a 80 65 a 75 

Vazão do Agregado Mineral - 

VAM (%)  - -  - 

Concentração crítica do fíler* ES P00/26 < 90% Cs < 90% Cs 

Resistência à Tração por 

Compressão Diametral Estática a 

25°C, mínima, Mpa NBR 15087 0,8 0,65 

Resistência a danos por umidade 

induzida, mínimo, % AASHTO T 283 70   

* a concentração crítica do fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler admitida no sistema 

fíler-asfalto. 

 

Fonte: ET-027 DER/SP, (2005). 

 

1. a relação fíler/asfalto em massa/massa recomenda-se está compreendida entre 0,6 a 

1,2; 

2. as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado 

mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos normas em função do 

tamanho nominal máximo do agregado; 



Aspectos Teóricos 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira          Fevereiro de 2019                                                                  24 

3. recomenda-se que o teor ótimo de ligante seja menor do que o teor de ligante 

correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall; 

4. as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um 

dos procedimentos preconizados em normas da ASTM e DNER; 

 

2.6.2. Equipamento 

 

Antes da utilização dos equipamentos, os mesmos devem atender as especificações 

exigidas pela fiscalização de órgãos competentes, através de exames e aprovação para poder 

ser liberada a ordem de serviço.  

O equipamento mínimo necessário para a execução de camadas de rolamento de 

CBUQ de pré-misturado a quente consiste de veículos para transporte de materiais, 

equipamento de aquecimento do material betuminoso, equipamento de secagem e 

aquecimento do agregado para atender as especificações de temperatura, bem como o 

termômetro para controlar a temperatura do material, equipamento misturador e para 

compressão, caracterizado pelo rolo pneumático e rolo metálico liso e outras ferramentas 

pequenas, tais como enxadas, pás, entre outros. Usinas misturadoras fixas ou móveis, 

soquetes mecânicos, e demais equipamentos poderão ser utilizados, caso forem aprovados 

pela fiscalização. 

 

2.6.3. Execução 

 

A primeira diretriz a ser considerada sobre a execução do CBUQ diz respeito ao clima, 

que não poderá ser chuvoso, atendendo a uma temperatura ambiente superior a 10°C, para 

então ser realizados os processos com os requeridos equipamentos, abordados nesse capítulo. 

ES-031/DNIT, (2006). 

Logo depois das condições ambientais satisfeitas, é realizado o preparo da superfície, 

onde é feita a secagem e limpeza para a retirada das impurezas e materiais soltos que possam 

prejudicar a aderência da imprimação ou pintura de ligação, que receberá a mistura. 

Para a produção do concreto asfáltico os materiais devem além de atender as 

especificações, já citadas anteriormente, as demais exigidas na execução, tais como a forma 

de homogeneização, teor de umidade permitido presente nos mesmos, entre outras, que devem 

ser avaliadas antecipadamente a ocorrência da mistura, realizada em usina previamente 
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calibrada, de modo que os agregados sejam envoltos pelo aglutinante completamente para 

obtenção das características esperadas da mistura final. ET-027 DER/SP, (2005). 

 A temperatura do cimento asfáltico varia de acordo com o ligante utilizado, variando 

entre 120°C e 177°C, caso o mesmo seja modificado por polímero ou não, que terá seu valor 

conveniente de acordo com o a viscosidade Saybolt-Furol entre 75 SSF (Saybolt Furol 

Seconds) a 150 SSF, de acordo com a NBR 14950 (2003). 

O transporte e distribuição do concreto asfáltico devem ser feitos com equipamentos 

adequados, de modo que não haja segregação da mistura e queda de temperatura que possam 

prejudicar as operações seguintes. Caso ocorra alguma irregularidade na superfície, a mesma 

deve ser corrigida de imediato pela adição manual da mistura, no entanto, essa ação é nociva à 

qualidade do serviço. Após a distribuição, tem-se início a rolagem, com a fixação da 

temperatura de rolagem, que se caracteriza como a maior temperatura suportada pelo concreto 

asfáltico, determinada experimentalmente para cada caso, considerando a distância de 

transporte, condições do meio ambiente, equipamentos utilizados na compactação, 

trabalhabilidade e espessura da camada de rolamento, para ser realizada a compactação com 

equipamentos que atendem as especificações de projeto.Devem ser asseguradas as condições 

ideais de acabamento adequadas para a execução das juntas transversais e longitudinais. Em 

caso de reinício dos trabalhos, deverá ser compactada a emenda com o rolo perpendicular ao 

eixo, com 1/3 do rolo sobre a massa aplicada anteriormente e 2/3 no rolo da massa que está 

sendo aplicada no momento ET – 027 DER/SP (2005). 
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3. Estado da Arte 

 

 

Remonta a tempos muito antigos o uso de hidrocarbonetos oriundos da indústria 

petrolífera como cimento asfáltico, desempenhando a função de ligante, para o 

desenvolvimento de concreto asfáltico a ser aplicado em rodovias e estradas do mundo 

inteiro. O concreto asfáltico usinado a quente é indicado para estradas com tráfego intenso, no 

entanto este produto gera gases e vapores orgânicos que agridem ao homem e ao meio 

ambiente, devido o teor de hidrocarbonetos presente no cimento asfáltico. Um outro aspecto a 

ser observado é o valor elevado dos materiais exigidos nesta técnica e o controle tecnológico 

rigoroso por parte dos órgãos de fiscalização.  

Devido a diversidade de agregados graúdos e miúdos, materiais de enchimento tais 

como filler calcário ou pozolánico e a problemática ambiental existente com a geração de 

resíduos das mais diversas indústrias, estudiosos do mundo inteiro buscam técnicas de 

substituição dos componentes minerais por rejeitos industriais. No intuito de enriquecer e 

desenvolver uma nova tecnologia para a fabricação do CBUQ utilizando subproduto, 

caracterizado como rejeito ambiental perigoso, conforme índices de contaminantes 

verificados em caracterização física do solo e legislação ambiental vigente, é que se motivou a 

esta pesquisa. 

Kandhal (1993), realizou revisão de literatura sobre as principais aplicações de 

subprodutos residuais de indústrias diversas na fabricação do HMA, asfalto de mistura a 

quente. Entre os resíduos aplicados experimentalmente ou rotineiramente elencou-se os 

resíduos industriais oriundos da celulose, ligninas de madeira, cinzas; os resíduos municipais / 

domésticos, tais como o resíduo do Incinerador, lama de esgoto, borracha de sucata, resíduos 

de vidros, telhas e ainda ressaltou os resíduos de mineração tais como o refugo da mina de 

carvão. Subprodutos de processos industriais, como alto-forno, escórias, escórias de aço e 

enxofre eram considerados materiais residuais. No entanto, esses produtos tornaram-se de uso 

rotineiro. 

Zoorob; Suparma (2000), analisou a concepção e investigação laboratorial das 

propriedades do betão asfáltico de classificação contínua contendo substituição de agregados 

plásticos reciclados (Plastiphalt). Resíduos de plásticos reciclados, predominantemente 

compostos de polietileno de baixa densidade (PEBD), foram usados em misturas betuminosas 

densas para substituir (em volume) uma porção dos agregados minerais de um tamanho igual. 
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Os resultados obtidos nesta investigação indicam que, no mesmo conteúdo de ar vazio, a 

mistura de Plastiphalt compactada tem menor densidade do que a do mix de controle 

convencional. O uso do PEBD em substituição parcial de agregados também resulta em um 

aumento de 250% no valor de estabilidade (força) de Marshall e Valor quociente de Marshall 

(resistência à deformação). A futura reciclabilidade do Plastiphalt também foi investigada. As 

propriedades mecânicas da mistura reciclada foram encontradas ser igual ao do Plastiphalt 

original e melhor que as misturas de controle.  A incorporação de plásticos reciclados e PEBD 

na fabricação de misturas de Plastiphalt não requer modificações nas instalações existentes da 

planta de produção de asfalto e técnicas. 

Moss; Bromma (2005), patentearam um processo para preparar uma mistura quente na 

composição de asfalto, misturando um material de grãos agregados com um ligante macio, e 

adicionando um aglutinante duro ao material agregado de grãos. Na presente invenção, tanto 

um emulsionado como um não, um componente ligante macio emulsionado pode ser usado, 

mas o ligante macio não emulsionado é preferido. O componente aglutinante duro é 

adicionado à mistura como espuma. O ligante macio também pode ser adicionado como uma 

espuma se encontrado para ter vantagens em uma situação específica. O componente macio 

também pode ser adicionado ao agregado a uma temperatura relativamente baixa, isto é, uma 

temperatura de menos de 120 ° C. Misturas de asfalto usadas para construção de estradas ou 

pavimentação em geral consistem em misturas de pedra, cascalho, areia, enchimento e 

componentes aglutinantes. 

Ahmedzadea; Sengoz (2009), avaliaram o uso do agregado grosso de escória de 

aciaria em concreto betuminoso de mistura quente. A influências da utilização de escória de 

aço como agregado graúdo sobre as propriedades do asfalto misturado a quente onde quatro 

misturas asfálticas diferentes contendo dois tipos de cimento asfáltico AC-5; AC-10 e 

agregados graúdos calcário; escória de aço foram usadas para preparar testes de amostragem 

de Marshall e para determinar o teor ótimo de betume. Foram analisadas características 

mecânicas de todas as misturas por testes de estabilidade de Marshall, módulo de rigidez de 

tração indireta, rigidez de fluência e resistência indireta à tração. A sensibilidade elétrica dos 

espécimes também foi investigada. Concluiu-se que a escória de aço utilizada como agregado 

graúdo melhorou propriedades mecânicas das misturas asfálticas e os valores de resistividade 

volumétrica demonstraram que a condutividade elétrica das misturas de escória de aço foi 

melhor que a das misturas de calcário. 

Pasandín et Al. (2015), verificou a influência do envelhecimento nas propriedades do 

betume a partir de misturas asfálticas com agregados reciclados de concreto. O efeito do 
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envelhecimento na rigidez de misturas asfálticas com diferentes quantidades de (agregados 

reciclados de concreto) RCA, antes e após o tratamento térmico, foi analisado pela avaliação 

das propriedades betuminosas. A reutilização desses agregados no novo asfalto de mistura a 

quente pode ser um método de produção mais sustentável, mas as misturas podem exigir um 

tratamento térmico antes da compactação para melhorar seu desempenho de sensibilidade à 

água. Como consequência direta deste tratamento, observou-se um aumento no módulo 

resiliente do asfalto misto a quente.  

 Perez; Pasandin (2016) verificou a resistência a fadiga da fabricação de concretos 

utilizando agregados reciclados, onde as misturas foram fabricadas com o teor ideal de 

betume usando dois tipos de betume: um betume de penetração B35 / 50 e um betume 

residual modificado com 10% de BC35 / 50 residual. Verificou-se que o desempenho de 

fadiga da mistura quente de asfalto usando RCA, agregados de concreto reciclado, aumentou, 

na medida que a resistência à fadiga do HMA, asfalto de mistura a quente, também aumenta. 

A fissuração por fadiga é um dos principais modos de falha do HMA. A investigação 

laboratorial analisou o desempenho de fadiga do HMA realizado com RCA e as pesquisas 

demonstram o efeito benéfico na vida de fadiga da incorporação de RCA. Além disso, o uso 

de borracha fragmentada levou a misturas betuminosas RCA com maior tempo de fadiga em 

vias de tráfego médio. 

 Azzam; Al-Ghazawi e Al-Otoom (2016) evidenciam que a incorporação do xisto 

betuminoso jordano em asfalto quente no desenvolvimento de projetos que usam xisto 

betuminoso para geração de energia e extração de óleo de xisto estão sendo investigados, 

desenvolvidos ou construídos devido ao aumento do interesse em utilizar essa fonte de 

energia. Diferentes composições de xisto betuminoso nas novas misturas de pavimento 

asfáltico foram investigadas de acordo com os regulamentos rodoviários locais. Alcançaram 

resultados promissores, onde se descobriu que a estabilidade de Marshall mostrou uma 

melhoria de 10 a 20% e todas as propriedades exigidas pelos regulamentos da rodovia 

jordaniana que são geralmente baseados na Associação Americana de Autoridades 

Rodoviárias e de Transporte do Estado, AASHTO, como vazão, vazios em agregados 

minerais e vazios de ar, foram atendidas ou melhoradas.  

Pasandín et Al. (2016), utilizaram resíduos da indústria de papel como carga na 

mistura quente de asfalto. A indústria de papel apresenta resíduos com alto potencial de 

reciclagem, motivados por isto, verificou-se a viabilidade do uso de resíduos de biomassa e 

cinzas volantes de biomassa da indústria de papel como carga em asfalto misto (HMA) para a 

construção de pavimentos. A resistência a danos causados pela humidade, sensibilidade a 
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água, de uma base foi estudada utilizando o ensaio de resistência ao escoamento indireto no 

conteúdo de asfalto. As propriedades de carga mais importantes foram determinadas para 

estudar a resistência à água. Utilizou-se um enchimento de controlo, isto é, enchimento 

comercial de calcário, para comparar os resultados. As propriedades mecânicas (rigidez e 

resistência à deformação permanente) das blendas também foram estudadas. Como resultado, 

pode-se concluir por uma baixa resistência à água. Além disso, as cinzas apresentavam 

resistência à água inadequada para o HMA; em avaliação laboratorial da indústria de papel 

usado, resíduos e cinzas volantes, concreto asfáltico, AC 22 base B50 / 70 G, foi estudado 

utilizando-os como carga mineral. resíduos de biomassa e cinzas mostraram resistência à água 

muito baixa; o teor de água, finura e composição química são os principais responsáveis por 

isso. No entanto, uma nova linha de pesquisa foi aberta, usando cinzas volantes no asfalto 

frio.  

Araújo et Al. (2018), avaliam a resistência à compressão do concreto aditivado com 

borra oleosa de petróleo. Estes Resíduos carbonosos, ricos em petróleo foram adicionados na 

fabricação de concreto, buscando aumentar a resistência à compressão, e verificaram que 

dependendo das condições de uso, os Polímeros de Hidrocarbonetos Aromáticos, conhecidos 

como PAHs, tiveram ampla aplicação principalmente pela facilidade de aplicação e bom 

desempenho, com baixo custo. Os principais benefícios obtidos com as adições específicas, 

são em termos de aspectos ambientais, pois, quando são adicionados resíduos industriais 

impede que o material seja liberado no meio ambiente sem qualquer finalidade benéfica; entre 

os principais resultados encontrados, verificou-se a substituição parcial do cimento, reduzindo 

seu consumo e consequentemente o custo do concreto. 

A Figura 3.1 mostra posição de carbono incorporada em estruturas heterogêneas de 

silicato. 

 

 

Figura 3.1. Carbono incorporado em estruturas heterogêneas de silicato. 
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Fonte: Araujo et. Al, (2018). 

 

Conforme Askeland (1998), Materiais com ligações covalentes, como o átomo de 

silício, presentes no material compósito de concreto, compartilhando elétrons entre dois ou 

mais átomos. Para que as ligações covalentes se formem, os átomos de silício se organizam de 

tal maneira que eles têm uma relação direcional fixa entre eles. O silício produz um tetraedro 

com ângulos de 109,5 ° entre as ligações covalentes. Estes são muito fortes, de modo que os 

materiais conectados deste modo geralmente têm ductilidade pobre, condutividade pobre e 

mover um elétron, deve quebrar a ligação covalente; para isso, altas temperaturas ou tensões 

são necessárias.  

 

Kareem; Nikraz; Asadi (2018), avaliaram os agregados de concreto reciclado com 

revestimento duplo para mistura quente de asfalto. A técnica de duplo revestimento (DCT), 

foi desenvolvida para melhorar a resistência e a durabilidade dos RCAs. Os RCAs foram 

inicialmente revestidos com uma camada de pasta de escória de cimento (CSP) para reforçar 

partículas fracas. Então, uma segunda camada de Sika foi aplicada para reduzir sua absorção 

de betume e aumentar a durabilidade. Ensaios Marshall, teste de tração indireta, razão de 

tração indireta teste e módulo de elasticidade resiliente indireto foram realizados para avaliar 

as misturas intermediárias. Os resultados indicaram que o DCT diminui a absorção de água, 

efetivamente aumenta a resistência à umidade e produz rigidez superior a 4000 MPa proposta 

para mistura intermediária de acordo com práticas australianas. 

Yang et Al. (2019), analisou as emissões causada pelo uso de borracha reciclada de 

pneu modificado na construção de asfaltos nas condições de mistura quente. As emissões 

perigosas de asfalto modificado CR, durante a construção têm sido uma preocupação por um 

longo período. Foram realizados testes de escala laboratorial e de emissões em grande escala, 

onde se verificou que a adição de borracha fragmentada CR aumentou as emissões tóxicas, 

como o xileno e o tolueno, significativamente maiores que as sem CR. Verificou-se que a 

temperatura é o fator mais influente e que afeta diretamente a emissão, onde constatou-se que 

a tecnologia de mistura a quente pode reduzir significativamente o nível de emissão e deve ser 

incentivada na mistura asfáltica contendo CR. A fonte de asfalto e outros aditivos na produção 

de asfalto modificado CR também pode afetar significativamente a emissão. 

Diante do exposto, vê-se que estudos são mais incentivados em torno do reuso de 

concreto reciclado, onde se desintegra o concreto asfáltico e utiliza em substituição do 

agregado graúdo na fabricação do concreto novo, inclusive já é muito difundido e aplicado na 
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região Nordeste do Brasil; por este motivo, já existem estudos para verificar a durabilidade, a 

resistência e a toxicidade destes concretos fabricados com produto de asfalto reciclado. 
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4. Metodologia Experimental 

 

 

O cascalho da perfuração de poços de petróleo e a cinza de cascalho utilizada na 

pesquisa, foi extraída da bacia Potiguar, localizada na região Nordeste do Brasil. O material 

foi fornecido por uma empresa estatal que trabalha com perfuração de poços e atua nas mais 

diversas etapas da produção de petróleo. Foi realizada análise física do cascalho, pois este 

tanto na sua forma natural quanto como na forma de cinza, possui potencial para ser utilizado 

como um agregado miúdo no concreto. Os ensaios foram realizados em parceria com os 

laboratórios da Universidade Potiguar, Universidade Federal Rural do Semi-Árido e os 

laboratórios da empresa CLC, para a realização de ensaios de resistência a compressão e a 

tração diametral. 

Junto ao material foi disponibilizada a caracterização do resíduo que foi realizada 

conforme norma oficial U.S. EPA 6010, U.S. EPA 7470A, U.S. EPA 7471B e  segundo 

norma oficial U.S. EPA 8015C onde os valores identificados subsidiou a classificação do 

resíduo segundo a NBR 10.004 (2004). Este foi classificado como classe I, devido à 

existência de alguns contaminantes que impedem a aplicação direta ao meio ambiente, 

parametrizando os valores encontrados com os valores aceitáveis preconizados em legislação 

do órgão ambiental brasileiro.  

Esta pesquisa foi delineada conforme estabelecido normas técnicas da ABNT, DNER 

e do DNIT. Foi executado em três etapas: Inicialmente foi realizada a caracterização dos 

materiais a serem utilizados no traço do CBUQ, agregado miúdo, agregado graúdo, material 

de enchimento, material de adesividade; Em seguida foi adotada a dosagem do traço a ser 

empregado, e determinação de parâmetros conforme faixa de rolamento a ser aplicada, 

considerando a necessidade do atendimento de parâmetros técnicos previstos em normas 

específicas e  por último foram realizados ensaios laboratoriais, afim de verificar as 

características funcionais e mecânicas das misturas. 

Conforme Askeland (1998), a estrutura de um material pode ser examinada em quatro 

níveis; estrutura atômica, arranjo dos átomos, microestrutura e macroestrutura, No entanto, 

este estudo limita-se a macroestrutura. A estrutura atômica exerce influência direta na forma 

que os átomos se unem entre si. A partir desta compreensão, classifica-se os matérias podendo 

obter conclusões em relação às propriedades mecânicas e o comportamento físico dos 

materiais cerâmicos. 
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Para confeccionar o traço proposto do CBUQ, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Brita granítica de 19mm como agregado graúdo; 

 Cascalho de brita calcaria como material de enchimento; 

 Cimento asfáltico de petróleo 50; 

 Areia média quartzosa como agregado miúdo misturada a cascalho de perfuração e a 

cinza de cascalho de perfuração na etapa inicial do ensaio granulométrico. 

Conforme a norma da ABNT que trata a respeito do CBUQ, NBR 12948 (1993), 

foram necessárias as seguintes análises laboratoriais: 

 

a) agregado graúdo, 

- Ensaio de abrasão “Los Angeles” - NBR NM 51 (2001); 

- índice de forma - NBR 7809 (2006); 

- Durabilidade - ASTM C-88 (2013); 

- Adesividade - NBR 12583 (2017); 

 

b) agregado miúdo, 

- Equivalente de areia - NBR 12052 (1992); 

- Adesividade - NBR 12584 (2017); 

 

c) material de enchimento, 

- Análise granulométrica - NBR 7181 (2016); 

 

d) material betuminoso, 

- Cimento asfáltico de petróleo - Regulamento Técnico 

ASTM D-3381(2013); 

- Alcatrão - ASTM D-490 (2016); 

 

e) mistura betuminosa, 

- Granulometria - NBR 7181 (2016); 

- Dosagem Marshall – DNER-ME 043 (1995). 

Para a realização dos ensaios foram consideradas as quantidades mínimas 

estabelecidas pelas normas, de cada componente. A quantidade, em massa, de amostras a 

coletadas para a realização de ensaios respeitaram os seguintes pesos: 
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  material betuminoso - 10 kg; 

  agregados graúdos - 100 kg; 

  agregados miúdos - 80 kg; 

  material de enchimento - 50 kg. 

 

As quantidades estabelecidas foram atendidas para todos os agregados graúdos e 

miúdos conforme o normatizado. Na sequência, serão apresentados os ensaios realizados. 

 

4.1. Agregado  

 

4.1.1. Teste de Granulometria  

 

Apesar do DNIT recomendar a análise granulométrica apenas para o conteúdo da 

mistura dos agregados, optou-se por realizar preliminarmente e individualmente no cascalho 

de perfuração de petróleo e na cinza do cascalho de perfuração de petróleo, a fim de verificar 

qual seria o mais adequado na aplicação do processo de fabricação do CBUQ, visando obter a 

viabilidade técnica da substituição parcial do agregado miúdo, areia. A partir da análise 

preliminar, verificou-se a aplicabilidade exequível a partir do uso do cascalho de perfuração. 

Realizaram-se ensaios de granulometria na areia, no cascalho, na cinza e usando as 

proporções entre areia e cascalho de perfuração de poços de petróleo, conforme Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Misturas de agregado miúdo a ser testado 

 

Material 

Cascalho  de petróleo% Cinza do cascalho% Areia % 

10 0 90 

20 0 80 

25 0 75 

30 20 50 

35 0 65 

40 0 60 

45 0 55 

100 0 0 

0 100 0 

0 0 100 
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Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Pesou-se 1,0 Kg do material a ser ensaiado, segundo a NBR 7181 (2016) e realizou-se 

o destorroamento. Peneirou-se o material na peneira de 2 mm, a fração do material retida foi 

lavada, afim de retirar algum material fino e em seguida, encaminhado para estufa a 105° C e 

assim o material obtido foi utilizado no peneiramento grosso.  

Utilizando o material passante da peneira de 2 mm pesou-se 120 g, peneirou-se na 

peneira de malha #200, isto é 0,075 mm. A fração do material retido na peneira de 0,075 mm 

foi lavado, afim de retirar possível matéria fina aderente e posteriormente foi encaminhado 

para a estufa 105° C, desta forma o material obtido foi usado no peneiramento grosso. 

Após 24 horas que o material foi depositado na estufa, foi realizado o peneiramento da 

fração grossa, e da fração fina. O material retido da peneira de 2mm, após ser retirado da 

estufa, foi submetido ao peneiramento através das peneiras do peneiramento grosso que 

compreende as peneiras de 50mm a 4,8mm. O material passante na peneira de 2mm, após ser 

retirado da estufa, foi submetido ao peneiramento fino através das peneiras com malhas 

compreendidas entre 1,2mm a 0,075 mm.  

Para a mistura areia e cascalho de perfuração de petróleo, realizou-se os ensaios 

obedecendo a norma NBR 12948 (1993), Materiais para concreto betuminoso usinado a 

quente. A granulometria da areia e cascalho de perfuração de poços de petróleo foi realizada 

seguindo a sequência de peneiras da Tabela 4.2., observando-se o enquadramento do material 

na faixa C, faixa de rolamento. 
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Tabela 4.2. Peneiras para ensaio de granulometria (Faixas granulométricas) 

 

Peneira (mm) Porcentagem em massa passando 

A B C 

50 

38 

25 

19 

12,5 

9,5 

4,8 

2,0 

0,42 

0,15 

0,075 

100 

95-100 

75-100 

80-90 

- 

35-65 

25-50 

20-40 

10-30 

5-20 

1-8 

- 

100 

95-100 

80-100 

- 

45-80 

28-60 

20-45 

10-32 

8-20 

3-8 

- 

- 

- 

100 

85-100 

75-100 

50-85 

30-75 

15-40 

8-30 

5-10 

 

Fonte: NBR 12948, (1993). 

 

Foram calculados os módulos de finura de cada material, areia, cinza e cascalho de 

perfuração de petróleo; desenvolvida a curva de graduação do solo e realizado o 

enquadramento do agregado quanto a sua granulometria, conforme Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Classificação do agregado miúdo quanto a granulometria 

 

Módulo de finura 

Areia grossa MF>3,9 

Areia média 2,4<MF<3,9 

Areia fina MF<2,4 

 

Fonte: Fusco, (2008). 

 

Foi realizado o enquadramento do agregado graúdo conforme Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4. Classificação do agregado graúdo quanto a granulometria 

 

Categoria  Dimensões (mm) Máximo diâmetro 

característico (mm) 

Brita 0 4,8-9,5 9,5 

Brita 1 9,5-19 19 

Brita 2 19-25 25 

Brita 3 25-50 50 

Brita 4 50-76 76 

Brita 5 76-100 100 

 

Fonte: Fusco, (2008). 

 

4.1.2. Determinação da massa unitária conforme NBR NM45 (2006) 

 

Este ensaio foi realizado no agregado miúdo, onde utilizou-se os seguintes 

equipamentos:  

 Balança com limite de erro de 0,5% da amostra;  

 Recipiente paralelepipédico;  

 Estufa (105 a 110ºC);  

 Pá / concha;  

Preparou-se a amostra a ser ensaiada de modo que estivesse com o dobro do volume 

do recipiente utilizado. Encheu-se o recipiente com o auxílio de uma concha/pá, sendo o 

agregado lançado de uma altura do topo do recipiente. 

A superfície foi alisada com uma régua tomando como limite as bordas do recipiente 

para coincidir com o topo. O recipiente pesado (kg) com o material nele contido, a massa do 

agregado (Ma) é a diferença entre este e do recipiente vazio, conforme discorrido no Cálculo 

da massa específica aparente, na Fórmula (1), disponível em NBR NM45 (2006).  

Durante a execução do ensaio tomou-se cuidado com o recipiente para que não 

ocorresse segregação das partículas devido a batidas ou trepidações na mesma, bem como 

com o agregado lançado (derramado da concha para a caixa); foram obtidas três 

determinações com amostras distintas Ma (1) Ma (2) e Ma (3). A massa específica aparente é 

obtida pela média de três determinações dividindo-se a média das massas pelo volume do 

recipiente utilizado. 
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𝛾 =
𝑀𝑎

𝑣
 (𝑔|𝑐𝑚³)                             (1) 

 

Onde usou-se a Fórmula (1) para calcular a média e subsidiar a Fórmula (2). 

  

𝛾𝑚é𝑑𝑖𝑜 =  
𝛾(1)+𝛾(2)+𝛾(3)

3
                 (2) 

 

4.1.3. Determinação de massa específica, massa específica aparente e 

absorção de água conforme NBR NM 53 (2003)   

 

Para a determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de 

água, no agregado, utilizou-se os seguintes equipamentos:  

 

 Balança com capacidade mínima de 1kg e sensibilidade de 1g e com dispositivo para 

manter o recipiente que conterá a amostra suspenso na água, no centro do prato da 

balança);  

 Recipiente / Forma;  

 Cesto aramado;  

 Fio de nylon;  

 Tanque com água;  

 Peneiras # 4,8mm e # 2,4mm;  

 Estufa;  

 Luvas de segurança.  

 

O ensaio iniciou com o peneiramento da amostra na peneira 4,8mm desprezando todo 

o material passante. A massa mínima da amostra a ser ensaiada é função da dimensão máxima 

característica do agregado conforme a Tabela 4.5 a seguir. 
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Tabela 4.5. Dimensão característica do agregado 

 

D.M.C (mm) Massa mínima (kg) 

12,5 ou menor 2,0 

19 3,0 

25 4,0 

37,5 5,0 

50 8,0 

63 12,0 

75 18,0 

125 75,0 

150 125,0 

 

Fonte: NBR NM 53 (2003). 

 

Lavou-se a amostra e secou em estufa até a constância de massa, deixou a amostra 

esfriar até a temperatura ambiente e imergiu o agregado em água, à temperatura ambiente, por 

um período de 24±4 h. 

Removeu-se a amostra da água e espalhou-a sobre um pano absorvente, promovendo a 

retirada da água superficial de cada partícula. 

Pesou-se a amostra com aparência opaca, na condição saturada de superfície seca, 

nesta etapa zerou-se a balança, com a corrente e o cesto, imersos em água e colocou-se a 

amostra no cesto, imergindo e em seguida determinando o seu peso. 

Secou-se a amostra em estufa até a constância de massa, e determinou-se a massa do 

agregado. 

 

4.1.4. Identificação dos solos 

 

Atendendo o preconizado no manual DNIT (2010), foi realizado o teste visual do 

agregado miúdo, onde observou-se o visual do tamanho, forma, cor e constituição 

mineralógica do solo, visando distinguir solo grosso de solo fino.  

Realizou-se o teste do tato, que consiste em apertar e friccionar, entre os dedos a 

amostra do solo. Os solos ásperos são arenosos e os solos macios são argilosos. Os agregados 

miúdos passaram ainda pelo teste do corte, onde se cortou a amostra com uma lâmina fina e 

foi observada a superfície do corte. Onde se a superfície de corte for polida, o solo tem 
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comportamento argiloso e se for rugosa o solo será caracterizado como de comportamento 

arenoso.  

O teste de dilatância foi realizado, colocando na palma da mão uma pasta de solo em 

umidade escolhida, e sacudindo batendo leve e rapidamente uma mão contra a outra. A 

dilatância se dá pelo aparecimento da água a superfície da pasta e posterior desaparecimento, 

ao se amassar a amostra entre os dedos. O solo arenoso reage ao teste, enquanto que o 

argiloso não reage. Por fim, testou-se a resistência seca, tentando desagregar o solo, 

pressionando com os dedos uma amostra seca do solo; onde resistência pequena é típica de 

solo arenoso e resistência elevada, de solo argiloso. 

 

4.2. Índice de plasticidade 

 

Para determinação do índice de plasticidade, necessita-se da determinação dos limites 

de liquidez e limite de plasticidade nos agregados miúdos, respeitando as normas técnicas 

aplicáveis, conforme segue. 

 

4.2.1. Limite de Plasticidade (LP) 

 

Na determinação do limite de plasticidade a amostra do material a ser utilizado foi 

preparada conforme a norma da NBR 6459 (2016), onde foi destorroada afim de 

homogeneizá-la, em seguida foi peneirada na peneira nº 40. Pesou-se 200 g da amostra para a 

realização do ensaio, usou-se uma parte dessa amostra na cápsula de porcelana e acrescentou-

se água destilada gradativamente em quantidade suficiente para se obter uma massa plástica, 

até sua completa homogeneização. Retirou-se uma porção da amostra e fez-se a modelagem 

do mesmo semelhante a uma esfera pequena. A amostra foi colocada no recipiente de vidro 

fosco, com a palma da mão aplicou-se uma pressão para que a amostra tomasse a forma 

achatada.  

Continuou a rolar a amostra, até a obtenção de diâmetro do cilindro de solo atingir 3 

mm e 10 cm de comprimento. Em minutos a amostra começou a se romper. 

Para que o ensaio fosse concluído, foi necessário esperar que a amostra fosse rompida em 

três partes. Quando ocorrido, colocou-se rapidamente a amostra na cápsula, pesou-se e 

colocou-a na estufa em uma temperatura de 105°C durante 24 horas. Posteriormente foram 

moldadas 5 amostras seguindo o mesmo procedimento.  



Metodologia experimental 

 

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira          Fevereiro/2019                                                                     43 

 

Após a realização dos procedimentos acima, retiraram-se as amostras da estufa para 

serem pesadas, obtendo-se assim a massa do solo seco de cada amostra. Com isso, foi 

possível calcular o teor da umidade de cada amostra através da Fórmula (3), conforme manual 

de pavimentação do DNIT (2006). 

 

ℎ =
𝑀(h)− 𝑀(s)

𝑀(𝑠)
𝑥100%                   (3) 

 

Onde: 

h – Teor de umidade, em porcentagem;  

Mh – Massa do material úmido;  

Ms – Massa do material seco em estufa a 105º - 110ºC, até constância de peso. 

A média dos valores da umidade obtida em cada amostra deste ensaio corresponde ao 

limite de plasticidade do material. Segundo a NBR 7180 (2016), deve-se considerar 

satisfatórios os valores de umidade obtidos quando, de pelo menos três amostras, nenhuma 

delas diferir da respectiva média de mais de 5% dessa média.  

 

4.2.2. Limite de Liquidez (LL) 

 

Para a obtenção do limite de liquidez do agregado miúdo, a amostra do material a ser 

utilizado foi preparada conforme a norma da NBR 6459 (2016).  

Com o intuito de homogeneizar o material destorroou-se a amostra, em seguida foi 

peneirada na peneira nº 40, e pesado 200 g para a realização do ensaio. Parte dessa amostra 

foi acondicionada em uma cápsula de porcelana e acrescentou-se água destilada 

gradativamente em quantidade suficiente para se obter uma massa plástica, até sua completa 

homogeneização. 

Verificou-se a calibração do aparelho Casagrande e posteriormente, parte da mistura já 

homogeneizada foi transferida para a concha do aparelho de Casagrande, de modo que após 

moldado o material não excedeu a espessura permitida de 1 cm e nem apresentou bolhas de ar 

no em seu interior.  

Ressaltando que o material preencheu aproximadamente 2/3 da superfície da concha, 

com o auxílio do cinzel fez-se uma ranhura na parte simétrica da amostra. Com isso, a concha 
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foi conectada ao aparelho de Casagrande e acionou-se o sistema onde iniciou o processo de 

golpeamento contra a base do aparelho até que os dois bordos da ranhura se uniram na 

extensão de 1 cm. 

Após o fechamento da ranhura, desligou-se o aparelho e anotou-se a quantidade de 

golpes e em seguida transferiu-se para a cápsula de metal uma amostra do material no local 

onde se verificou a união dos bordos. Pesou-se o conjunto, recipiente e amostra, e conduziu-a 

a uma estufa para a determinação da umidade, o material remanescente na concha foi 

transferido para cápsula de porcelana.  

O processo foi repetido por 5 vezes, sendo acrescentada gradativamente água a cada 

repetição. Conforme, os padrões de ensaio estabelecidos pela NBR 6459 (2016), para o 

cálculo do Limite de Liquidez utilizou-se a equação descrita anteriormente na Fórmula (3). 

Plotando os valores do teor de umidade em um gráfico que relaciona a mesma com o 

número de golpes do aparelho Casagrande, o limite de liquidez do material corresponde ao 

teor de umidade no qual a ranhura dos bordos foi fechada na extensão de 1 cm, com 25 

golpes. Após os ensaios de limite de plasticidade e de limite de liquidez, foi possível 

determinar o Índice de Plasticidade- IP, que classifica a amostra de solo. Segundo a NBR 

7180 (2016) e o manual de pavimentação do DNIT (2006), para calcular o IP utiliza-se a 

Fórmula (4) escrita abaixo. 

 

IP = LL − LP                               (4) 

 

4.3.  Ensaios do equivalente de areia- DNER ME 054 (1997) 

 

Realizado em laboratório especializado conforme manual do DNER supracitado. 

Neste ensaio utilizou-se os seguintes: 

 2 provetas aferidas com rolha de 32 mm de diâmetro e 43 cm de altura. 

  Peneira de 4,8 mm. 

 Tubo lavador de cobre com 6,4 mm de diâmetro externo e 50 cm de comprimento. 

 Garrafão com capacidade de 5 litros. 

 Funil para colocação do material na proveta. 

 Pistão constituído por uma haste metálica de 46 cm de comprimento. 
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A amostra de 220 g passante na peneira de 4,8 mm, sendo destinada 110 g para cada 

proveta. Colocou-se a solução na proveta até atingir 10 cm da base, deixando a mistura em 

repouso durante 10 minutos. Após o repouso, agitou-se a solução em uma sequência de 90 

ciclos durante 30 segundos. Após a agitação lavou-se as paredes do tubo até o fundo onde foi 

agitado levemente na camada de areia fina afim de levantar o material argiloso. Após a 

lavagem a amostra repousou por um período de 20 minutos, em seguida verificou-se a 

suspensão de material argiloso com uma precisão de 2 mm, conforme figura 4.1. Realizou-se 

a leitura da argila, após ter realizado o assentamento utilizando um pistão. 

 

 

 

 

Figura 4.1. Leitura da altura da argila  

Fonte: Autor (2019). 

4.4. Ensaio de adesividade do agregado miúdo- DNER ME 079 

(1994) 

Para a confecção de CBUQ, necessitou-se testar a adesividade do agregado ao ligante 

betuminoso. Neste ensaio, foram utilizados os seguintes equipamentos:  

 Gral de ágata com mão de gral de ágata. Capacidade de 200 ml. 
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 Peneiras de 0,59 mm e de 0,21 mm, com tampa e fundo. 

 Balança com capacidade de 200 g, sensível a 0,1 g. 

 Fogão. 

 Cápsula de porcelana com cabo de porcelana, ou metálica, com capacidade de 500 

ml. 

 Tubo de ensaio de vidro resistente ao calor, com diâmetro de 2 cm e 25 cm de 

comprimento. 

 Proveta de vidro graduada de 1 em 1 ml, capacidade de 100 ml. 

 Bécheres de vidro resistente ao calor, com capacidade de 600 ml. 

 Tela de amianto de 16 x 16 cm. 

 Espátula de aço inoxidável, com lâmina de aproximadamente 20 cm de 

comprimento. 

 Fracos de vidro neutro, com tampa rosqueada, com capacidade de 500 ml. 

 Termômetro graduado em 1°C, de 0° a 200°C. 

 Martelo ou marreta de aço duro com cerca de 500 g. 

 Pegador de tubo de ensaio com cabo longo. 

 Balão volumétrico de vidro resistente ao calor com capacidade de 500 ml. 

Realizou-se a mistura de 71% do volume de agregado passante na peneira de 0,59 mm 

e retido na peneira de 0,21 mm e 29 % de ligante, Cap 50/70 adicionado com dop, a quente, 

com cuidado para evitar o superaquecimento do material. 

Após o resfriamento coletou-se 0,5 g da mistura e colocou-se em um tubo de ensaio 

com água destilada até uma altura de cerca de 3 cm. Inseriu-se solução para o banho no 

bécher de 600 ml e aqueceu-se à temperatura de 110 °C.  Quando a água no tubo de ensaio 

ferveu marcou-se um minuto de fervura e retirou-se o tubo verificando-se se houve 

deslocamento da película betuminosa. 

 

4.5. Ensaio de avaliação de durabilidade do agregado pelo emprego 

de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio- DNER ME 089 

(1994) 

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: 
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1- Sequência de peneiras previstas série Tyler; 

2- Balança de 5 Kg com precisão de 1 g. 

3- Balança de 1 Kg, sensível a 0,1 g. 

4- Cesto cilíndrico. 

5- Dispositivo capaz de manter temperatura entre 21° C e 1° C. 

6- Estufa com temperatura entre 105 a 110ºC.  

A amostra foi imersa em solução de sulfato de sódio por um período de 18 horas, 

mantendo a solução 1 cm acima da amostra. Após o período de imersão, a amostra foi retirada 

da solução, drenada durante 15 min. e colocada em estufa para secar a 105° C até a constância 

de peso. 

As frações superiores a 19 mm foram examinadas qualitativamente após cada imersão. 

Depois de completo o ciclo, e após o resfriamento da amostra foi realizado o exame 

quantitativo conforme previsto na norma do DNER ME 079 (1994). 

 

4.6. Determinação do índice de forma pelo método do paquímetro, 

NBR 7809 (2006) 

 

O Índice de forma do agregado é a média da relação entre o comprimento e a 

espessura dos grãos do agregado, ponderada pela quantidade de grãos de cada fração 

granulométrica que o compõe.  

O comprimento de um grão se dá pela maior dimensão possível de ser medida em 

qualquer direção do grão. 

A espessura de um grão é a menor distância possível entre planos paralelos entre si em 

qualquer direção do grão.   

Para este ensaio, os materiais e equipamentos utilizados, foram: 

 Jogo de peneiras. 

 Paquímetro com resolução de 0,1 mm, aferido.  

 Estufa com temperatura entre 105 a 110ºC.  

Na Execução, secou-se a amostra em estufa mantida a (105±5)°C até massa constante; 

realizou-se a análise granulométrica da amostra, de forma a dividi-la em frações. Desprezou-

se as frações passantes na peneira com abertura de malha 9,5 mm e aquelas cujas 

porcentagens retidas individuais, em massa, sejam iguais ou menores que 5%.  
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Cada fração obtida de acordo com os itens acima, foi quarteada até obtenção do 

número de grãos obtidos na Fórmula (5), disponível na NBR 7809 (2006). 

 

𝑁𝑖 =
200

∑ 𝐹𝑖𝑛
𝑖=1

                                        (5) 

 

Onde, 200 é o número de grãos necessários para a realização do ensaio; 2 é o número 

de grãos a serem medidos na fração i, quando for fracionário, arredondar ao inteiro mais 

próximo, é a porcentagem de massa retida individual da fração i. obteve-se o auxílio de 

paquímetro, a medida do comprimento e da espessura de cada um dos grãos obtidos.  

 

4.7. Ensaios de abrasão Los Angeles conforme NBR NM 51 (2000) 

 

Para a determinação do desgaste por abrasão do agregado graúdo, realizou-se o ensaio 

de abrasão Los Angeles, onde utilizou-se os seguintes equipamentos e matérias: 

 

 Máquina Los Angeles;  

 Balança com resolução de 0,5g;  

 Estufa capaz de manter a temperatura no intervalo de 107,5±2,5º C;  

 Jogo de peneiras;  

 Bandeja metálica, de aproximadamente (700 x 500 x 50) mm;  

 Colher retangular ou pá de cabo curto;  

 Escova de fibra.  

 

A amostra destinada ao ensaio deve ser obtida separando, por peneiramento, as 

diferentes frações do agregado, de acordo com a tabela 2 da norma NBR NM 51 (2000). 

Lavou-se e secou-se separadamente cada fração do agregado em estufa a 107,5±2,5º 

C, até obter, em duas pesagens sucessivas, massa constante (± 0,5 g); verificou-se o tipo de 

material definido na tabela 2 da norma que mais se aproxima do agregado em estudo. 

Pesou-se as quantidades correspondentes das frações obtidas no item, de forma a 

completar a massa total da amostra, nas proporções estabelecidas na tabela 2 da norma e 

misturá-las entre si. Pesou-se com precisão de 1 g, a amostra obtida conforme, secá-la em 

estufa e colocá-la, juntamente com a carga abrasiva, dentro do tambor.  
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Ligou a máquina fazendo o tambor girar a uma velocidade compreendida entre 30 rpm 

e 33 rpm, até completar 500 rotações para graduações A, B, C e D ou até completar 1 000 

rotações para graduações E, F e G de acordo com a tabela 2 da NBR. Retirou-se o material do 

tambor e peneirou na peneira com abertura de malha de 1,7 mm. Lavou e secou o material em 

estufa a 107,5±2,5º C a fração retida na peneira. 

O cálculo da porcentagem de perda por abrasão é realizado usando a Fórmula (6) 

seguinte, conforme NBR NM 51 (2000). 

 

P= m-m1/m x 100                               (6) 

 

Onde:  

 

P= perda por abrasão (g)  

m= massa da amostra seca (g)  

m1= massa do material retido na peneira com abertura de malha de 1,7 mm (g)  

Quando este método é aplicado a amostras constituídas de fragmentos escolhidos entre 

os de forma mais aproximada da cúbica, proveniente do britamento manual a partir de blocos 

de pedra, os resultados da abrasão são, em geral, numericamente menores que os obtidos em 

agregados da mesma rocha, proveniente de britamento mecânico. A interpretação do resultado 

levou em conta a composição mineralógica, a estrutura e a respectiva aplicação do agregado. 

 

4.8. Ensaio de Marshall realizado conforme DNER-ME 043 (1995) 

 

Para a realização deste ensaio utilizou-se o laboratório da empresa CLC, localizado em 

Russas-CE, que estava indumentado com os seguintes equipamentos: 

 Prensa capaz de aplicar cargas até 39,2 kN (4000kgf), com erro inferior de 24,5 N 

(2,5 kgf). 

 Molde de compactação de aço, consistindo de anéis superior e inferior e de uma 

placa de base. 

 Repartidores de amostra de 1,3 cm e de 2,5 cm de abertura. 

 Estufa capaz de manter temperaturas até 200ºC. 
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 Balança com capacidade de 5 kg, com resolução de 1 g, capaz de permitir pesagem 

hidrostática. 

 Bandeja metálica de cerca de 50 cm x 30 cm x 5 cm. 

 Extrator de corpo-de-prova, de aço, em forma de disco. 

 Peneiras de 25 – 19 - 9,5 - 4,8 e de 2,0 mm com tampa e fundo 

 Colher de metal com capacidade de (30 – 50) ml, com cabo de 25 cm. 

 

Necessitou-se de aparelhagem para mistura mecânica que produz ação homogênea, na 

temperatura e tempo desejados, e que a retirada seja simples de modo que não ocorra perda de 

material. Misturou-se de forma manual utilizou-se recipientes em aço estampado em forma de 

calota esférica, fundo chato e munido de duas alças laterais, com capacidade de cerca de 5 

litros. Necessitou-se ainda dos seguintes materiais para aquecer a mistura de agregados: 

 Recipiente em aço estampado, cilíndrico, com asa lateral de material isolante 

térmico e bico vertedor. Com capacidade de meio litro 

 Termômetro para medir a temperatura do agregado, betume e mistura betuminosa, 

graduado em 2ºC, de 10 a 200º C 

 Termômetro graduado em 0,5ºC, de 20 – 70º C, para medição em banho d’agua ou 

ao ar. 

 Espátula de aço, com ponta arredondada, com lâmina de 18 cm de comprimento e 

3 cm de largura 

 Base de compactação perfeitamente estável, livre de vibração ou trepidação. 

 Soquete de compactação de aço com 4540 g de massa e altura de queda livre de 

45,72 cm. 

 Medidor de fluência, com graduação de 0,25 mm 

 Paquímetro com exatidão de 0,1 mm 

 Banho d’água provido de uma prateleira plana e perfurada, 50 mm acima do 

fundo, para permitir a circulação de agua por baixo dos corpos-de-prova. O nível 

d’água no mínimo 3 cm acima dos corpos de prova  

 Molde de compressão do aço 

 Luva de amianto 

 Relógio de alarme 

 Parafina, pincel e papel de filtro de diâmetro de 101,6 mm 

 Pinça de aço inoxidável. 
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 Na preparação do corpo-de-prova, necessitou-se atingir as temperaturas de mistura e 

de compactação. A temperatura que o ligante foi aquecido, para ser misturado com os 

agregados garante uma viscosidade de 170 +/-20 cSt  ou 85 +/-10 sSF para o cimento asfáltico 

ou a viscosidade específica Engler de 25 +/-3  para alcatrão. A temperatura de compactação 

da mistura é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade de 280 +/-30 cSt ou 140 +/-

15 sSF para o cimento asfáltico ou a viscosidade específica Engler de 40 +/-5 para alcatrão. 

Preparou-se três corpos-de-prova de cada dosagem de mistura betuminosa. Os 

agregados foram secos até obterem uma massa constante em estufa a (105 a 110)ºC e 

separados nas seguintes frações: 

 25 a 19 mm. 

 19 a 9,5 mm. 

 9,5 a 4,8 mm. 

 4,8 a 2,0 mm. 

 Material passante na peneira de 2,0 mm. 

Pesaram-se os agregados para um corpo-de-prova de cada vez, em recipientes 

separados. Após a mistura com o ligante produziu-se um corpo-de-prova com cerca de 1200 g 

e 63,5 +/- 1,3 mm de altura. Seguiu-se com o procedimento para o preparo dos demais 

corpos-de-prova.  

Em seguida foram colocados os recipientes em placa quente ou estufa e foram 

aquecidos a temperatura entre 10º C a 15º C acima da temperatura de aquecimento do ligante. 

Misturou-se os agregados de cada recipiente, e abriu-se uma cratera para receber o ligante que 

foi  pesado. 

  Neste procedimento as temperaturas dos agregados e do material betuminoso estavam 

dentro dos limites citados anteriormente. Executou-se a mistura rapidamente entre 2 e 3 

minutos até completa cobertura dos agregados. 

Na Compactação dos corpos-de-prova, utilizou-se o molde de compactação e a base 

do soquete que estavam limpos e aquecidos em água fervente. Foi colocado o molde numa 

posição de suporte de compactação e introduzido uma folha de papel-filtro, cotado conforme 

a seção do molde. Foi colocada a mistura no molde de uma só vez durante 2 minutos. 

Acomodou-se a mistura quente com 15 golpes no interior e ao redor do molde e 10 no centro 

da massa. Foi removido o anel superior e alisada a mistura com uma colher ligeiramente 
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aquecida. Então se se recolocou o anel superior e aplicou-se 75 golpes sobre a mistura, com 

altura de queda livre de 45,72 cm. 

Removeu-se o anel superior e inverteu-se o inferior e forçou-se com o soquete a 

mistura até atingir a placa-base, para aplicar 75 golpes no corpo-de-prova invertido.  

Depois da compactação o corpo-de-prova foi retirado do anel inferior e 

cuidadosamente colocado numa superfície lisa e plana e deixado em repouso durante 12 horas 

à temperatura ambiente. 

Em busca da determinação da estabilidade e da fluência, os corpos-de-prova foram 

imersos em banho-maria a (60+/-1)ºC por um período de 30 a 40 minutos. Logo após cada 

corpo-de-prova ser depositado em molde que estava com temperatura entre 21°C e 38 ºC, 

limpo e com pinos-guias lubrificados. 

O molde de compressão, com o corpo de prova, foi posicionado na prensa segundo a 

geratriz e o medidor de fluência foi colocado e ajustado na posição de ensaio. A prensa foi 

operada de tal modo que seu êmbolo se elevou a uma velocidade de 5 cm por minuto, até o 

rompimento do corpo-de-prova, o que foi observado no defletômetro pela indicação de um 

máximo.  

A leitura deste máximo foi anotada e convertida em Newton (N), pelo gráfico de 

calibração do anel dinamométrico. O tempo decorrido entre a retirada do corpo-de-prova do 

banho e o rompimento não ultrapassou os 30 segundos. A carga, em N, necessária para 

romper o corpo-de-prova à temperatura à (60+/-1) ºC, foi anotada como “estabilidade lida”. 

Este valor foi corrigido para a espessura do corpo-de-prova ensaiado, ao se multiplicar pelo 

fator do cálculo da fluência, na Fórmula (7), disponível em DNER-ME 043 (1995). 

 

F= 927,23* h
-1,64                                                      

(7) 

                              

Onde: 

 f- Fator de fluência; 

h- Espessura do corpo-de-prova 
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O resultado que foi obtido é o valor da estabilidade de Marshall.  

 

4.9.  Resistência a tração por compressão diametral 

 

Buscando a determinação da resistência à tração por compressão diametral, fez-se 

necessário o uso dos seguintes equipamentos, para realização do ensaio: 

 Prensa mecânica. 

 Estufa capaz de manter a temperatura entre 30 °C e 60 °C. 

 Sistema de refrigeração capaz de manter a temperatura em torno de 25°C. 

 Paquímetro. 

Foram testados os percentuais de CAP de 4,5%; 5% e 5,5% para cada amostra 

ensaiada. Foram elaborados 3 corpos de prova para cada combinação onde foram aferidas as 

alturas (H) dos corpos-de-prova com o paquímetro em 4 posições distintas e calculou-se a 

média aritmética destas leituras.  

Os diâmetros dos corpos-de-prova utilizados eram de 10,10 cm. Dos 3 corpos de 

prova, dois deles foram colocados em banho Maria durante o intervalo de 40 minutos e o 

outro posto em um resfriador durante 2 horas para garantir que este atingira a temperatura de 

25° C. Ambos, após passado o intervalo de repouso foram levados a prensa em posição 

horizontal, sobre o prato inferior de modo que foi garantido a retilinearidade sobre os pratos 

da prensa.  

Foi aplicada uma carga progressiva com uma velocidade de deformação em torno de 

0,8 +/-0,1 mm/s até que se note a ruptura segundo o plano diametral vertical, anotou-se a 

carga de ruptura.  

O valor da resistência a tração do corpo-de-prova rompido por compressão diametral 

foi obtido pela Fórmula (8), Cálculo da resistência a tração, disponível em DNER-ME 043 

(1995). 

 

𝜎𝑅 =
2×𝐹

𝜋×𝐷×𝐻
                          (8) 
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Onde: 

𝜎𝑅 –Resistencia a tração, kgf/cm
2
;  

F- Carga de ruptura, kgf; 

D – Diâmetro do corpo de prova, cm;  

H – altura do corpo de prova, medida em cm. 
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5. Resultados e Discussões 

 

 

Foram analisados e caracterizados a cinza e o cascalho de perfuração de poços de 

petróleo afim de definir qual seria mais indicado para o atendimento da finalidade desta 

pesquisa; optou-se por utilizar o cascalho em todas as etapas, por representar o rejeito 

petrolífero em fase bruta, sem ter sofrido processamento de descontaminação e ser abundante 

na indústria petrolífera. 

Entre os químicos existentes no cascalho de perfuração está presente em sua composição: 

boro, cádmio , cálcio, chumbo, zinco, cobre, magnésio, ferro, níquel, potássio, zircônio, sódio, 

manganês, fósforo, lítio, cromo, bário, Alumínio, salinidade. 

Nas cinzas da perfuração de petróleo, material derivado do cascalho de perfuração e 

que sofreu processo de incineração, existe em sua composição: Zircônio, Alumínio, Bário, 

Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, Lítio, Magnésio Manganês, 

Zinco, Potássio, Sódio, Salinidade. 

Na mistura do cascalho de perfuração com a areia nas concentrações de 10% e 90% 

respectivamente, observou-se a presença de níquel, cromo, cobre, zircônio, zinco, cádmio, 

boro, sódio, potássio, fósforo, lítio, magnésio, manganês, mercúrio, ferro, chumbo, cálcio, 

bário, Salinidade em concentrações mais baixas que na amostra de cascalho puro. 

O traço adotado para formulação do estudo do CBUQ foi cedido pela construtora 

CLC, usualmente indicado e utilizado para formulação do concreto betuminoso utilizado na 

faixa C, faixa de rolamento superficial, onde os valores de cada material estão descritos na 

Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1. Resumo quantitativo para ensaios de laboratório 

 

ORIGEM DOS 

AGREGADOS 
MATERIAL LOCAL 

%  AGREGADOS 

NA MIST. 
% EM PESO 

RN BRITA BRITA 3/4  ESTOQUE 20,00% 19,00 

RN BRITA CASCALHO 1/2 ESTOQUE 23,00% 21,85 

BACIA 

POTIGUAR 

CASCALHO DE 

PERFURAÇÃO 

DE POÇOS ESTOQUE 3,40 % 3,23  

RIO JAGUARIBE AREIA DE RIO ESTOQUE 30,60% 29,077 

RN BRITA PÓ DE PEDRA ESTOQUE 22,00% 20,90 

MINERAÇÃO 

OURO BRANCO FILLER ESTOQUE 1,00% 0,95 

PETROBRÁS CE CAP 50 - 70     A definir 

      100,00% 100,00 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A quantidade de cascalho de perfuração de poços a ser utilizado no traço com 

concentração ótima, substituindo sobre o teor de 34,00% da areia de rio na mistura. Os 

ensaios iniciais realizados foram as análises granulométricas, para destes definir a quantidade 

de cascalho a ser implementado no traço. 

 

5.1. Análise granulométrica 

 

5.1.1. Granulometria do agregado miúdo 

 

A análise e caracterização do cascalho é o princípio da viabilização desse resíduo em 

fins da construção civil, com o objetivo de diminuir seu descarte ao meio ambiente fazendo o 

uso adequado do mesmo, reduzindo os impactos ambientais negativos concomitantemente 

com o surgimento de um material com características satisfatórias, através de estudo das 

porcentagens do resíduo ao ser utilizado com o agregado miúdo. Com a realização dos ensaios 

de caracterização dos solos, mais especificamente a análise granulométrica, através do 

peneiramento e umidade, foram obtidos dados sobre características físicas do material 

resultante em diferentes porcentagens. 
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Na Tabela 5.2 estão plotados os valores exigidos para a mistura dos agregados a ser 

utilizado na faixa de rolamento C, conforme NBR 12948 (1993) e os valores encontrados no 

ensaio de peneiramento de cada material, com base nos valores demonstrados no Gráfico 5.1. 

 

Tabela 5.2. Peneiras para ensaio de granulometria (Faixas granulométricas) 

 

Porcentagem em massa passando (%)  

Peneira 

(mm) 

50% de 

cascalho+ 

50% areia 

Areia Cascalho 

de 

perfuração 

de poços 

Cinza 

do 

cascalho 

Mistura 

30%+20%+50% 

30% 

cascalho 

+ 70% 

areia 

Faixa C  

50 

38 

25 

19 

12,5 

9,5 

4,8 

2,0 

0,42 

0,15 

0,075 

 

 

 

100 

100 

96  

92 

80,5 

47 

31 

26,7 

 

 

 

100 

100 

95 

89 

77 

40 

22 

18 

 

 

 

100 

100 

88 

84 

81 

69 

57 

49 

 

 

 

100 

100 

94 

85 

77 

54 

26 

17 

 

 

 

100 

100 

95 

89 

75 

36 

19 

17 

 

 

 

100 

100 

93 

88 

70 

19 

7 

5 

- 

- 

- 

100 

85-100 

75-100 

50-85 

30-75 

15-40 

8-30 

5-10 

 

 

Fonte: NBR 12948 (1993) adaptada pelo Autor (2019). 

 

O Gráfico 5.1 representa a análise granulométrica dos materiais utilizados nesta 

pesquisa  em percentuais de 50% de cascalho e 50% de areia, 100% de areia, 100% de 

cascalho, 100% da cinza do cascalho de perfuração; mistura na proporção de 30% de 

cascalho, 20% de cinza do cascalho de perfuração e 50% de areia; e por fim foi realizada a 

análise granulométrica de 30% de cascalho e 70% de areia. 
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Gráfico 5.1. Análise granulométrica do agregado miúdo 

Fonte: Autor (2019). 

 

Os percentuais de 50% de cascalho e 50% de areia atendem o preconizado na norma 

nas peneiras de 19mm, 12,5mm, 9,5mm e não atende nas demais peneiras, demonstrando 

inapropriação técnica o uso deste material para fabricação do CBUQ para faixa de rolamento 

C.  

O cascalho de perfuração ensaiado em concentração de 100% não tem propriedades 

técnicas para aplicação direta na fabricação de CBUQ, pois este não tem percentual passante 

apropriado nas peneiras de 2,0 mm, 0,42mm, 0,15mm e 0,075mm. 

 A cinza do cascalho de perfuração em concentração de 100%  não pode ser usada 

diretamente na fabricação de CBUQ, pois não apresentou granulometria adequada nas 

peneiras de 2,0mm, 0,42mm e 0,075mm. 

 A mistura de 30% de cascalho, 20% de cinza e 50% de areia apresentou não 

conformidade na granulometria ensaiada nas peneiras de 4,8mm e 0,075mm. 

 A mistura de 30% de cascalho e 70% de areia não atende na peneira de 4,8mm. Como 

os parâmetros da faixa de rolamento C estabelecidos na NBR 12948 (1993) prevê valores para 

a mistura de todos os componentes do traço e não somente para o agregado miúdo areia, e por 

entender que no traço necessita-se de outros materiais que podem alterar a granulometria, 
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optou-se por realizar novos ensaios com mistura de 10% de cascalho e 90% de areia, inferior 

ao analisado até então. 

  

5.1.2. Classificação do agregado graúdo quanto a granulometria 

  

O enquadramento do agregado graúdo quanto a granulometria foi realizado conforme 

Fusco (2008). A Tabela 5.3 demonstra o peneiramento do agregado graúdo 01. 

 

Tabela 5.3. Granulometria do agregado graúdo 01 

 

Agregado graúdo 01 

Peneiras 
% passante média 

POL. mm 

1 1/2" 38,10    100,00  

1" 25,40    100,00  

3/4" 19,10    100,00  

1/2" 12,70       34,71  

3/8" 9,50          4,89  

Nº 4 4,80          0,89  

Nº 10 2,00          0,52  

Nº 40 0,42          0,34  

Nº 80 0,18          0,24  

Nº 200 0,08          0,07  

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Verificou-se que o agregado graúdo 01 utilizado passou 100% na peneira de 19,10mm, 

ficou retido 95,11% na peneira de 9,5mm, podendo caracterizar este material como brita 1, 

conforme Tabela 4.4.  

A tabela 5.4 demonstra o peneiramento do agregado graúdo 02. 
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Tabela 5.4. Granulometria do agregado graúdo 02 

 

Agregado graúdo 02 

Peneiras 
% passante média 

POL. mm 

1 1/2" 38,10    100,00  

1" 25,40    100,00  

3/4" 19,10    100,00  

1/2" 12,70    100,00  

3/8" 9,50       81,78  

Nº 4 4,80       15,31  

Nº 10 2,00          1,29  

Nº 40 0,42          0,58  

Nº 80 0,18          0,39  

Nº 200 0,08          0,14  

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O agregado graúdo 02 apresenta 18,22% retido na peneira de 9,50mm e 84,69% retido 

na peneira de 4,80mm, apresentando características de Brita 0, conforme Tabela 4.4. 

O Gráfico 5.2  plota os valores obtidos no ensaio de peneiramento do agregado 

graúdo. 

 

 

 

Gráfico 5.2. Análise granulométrica do agregado graúdo 
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Fonte: Autor (2019). 

 

5.1.3. Granulometria da mistura dos agregados 

 

O Gráfico 5.3 transcreve os valores encontrados no ensaio granulométrico da 

composição da mistura, onde foi utilizado 20,00% de brita 2/4”, dimensão aproximada 

19,1mm; 23,00% de cascalho de ½”, dimensão aproximada 12,7mm; 34% de agregado 

miúdo, sendo 30,60% de areia de rio e 3,40% de cascalho de perfuração de petróleo; 22,00% 

de pó de pedra e 1,00% de material de enchimento, filler. 

 

 

 

Gráfico 5.3. Análise granulométrica da mistura 

Fonte: Autor (2019). 

 

A análise granulométrica da mistura foi realizada considerando os aspectos técnicos 

previstos no manual do DNIT 031-ES (2004), por ser o parâmetro técnico utilizado na prática 

das estradas do Rio Grande do Norte, Brasil e por ser mais atualizado que a NBR 12948 

(1993). 

A Tabela 5.5 representa a granulometria da mistura e a comparação com o previsto no 

manual do DNIT 031-ES (2004). 
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Tabela 5.5. Granulometria da mistura 

 

Peneira Faixa C-DNIT 

(%) 

Faixa 

Tolerância 

(%) 

Resultado 

(%) 

Tolerância 

(%) 

Min. Max. Min. Max. 

Série 

ASTM 

# 

(mm) - - - - - - 

¾ 19,1 100,00 100,00 7,00 100,00 100,00 100,00 

1/2 12,7 80,00 100,00 7,00 86,94 80,00 93,94 

3/8 9,5 70,00 90,00 7,00 76,24 70,00 83,24 

4 4,8 44,00 72,00 5,00 59,14 54,14 64,14 

10 2 22,00 50,00 5,00 45,80 40,80 50,00 

40 0,42 8,00 26,00 5,00 26,75 21,75 26,00 

80 0,18 4,00 16,00 3,00 11,27 8,27 14,27 

200 0,07 2,00 10,00 2,00 3,38 2,00 5,38 

 

Fonte: DNIT 031-ES (2004) adaptado pelo Autor (2019). 

  

O Gráfico 5.4 e a Tabela 5.5 demonstram que a granulometria da composição da 

mistura está compreendida ou entre os valores mínimos e máximos previstos para a Faixa C, 

ou respeitando a tolerância mínima e máxima. Qualquer mudança de material da mistura, 

deve sofrer realização de novos ensaios técnicos desta natureza. 

Diante do exposto, verificando viabilidade técnica das faixas granulométricas, 

continuou-se a realização dos demais ensaios necessários para a fabricação do CBUQ. 

 

5.1.4. Módulo de Finura  

 

A análise referente ao Módulo de finura apontou a possibilidade da utilização do 

cascalho na construção civil, tendo em vista que os valores encontrados para as variações 

granulométricas foram inferiores a 10 % conforme consta como aceitável no manual do 

DNIT, (2006). 

Foi calculado o módulo de finura para a mistura que utiliza como agregado miúdo a 

proporção 50 % de areia e 50 % cascalho e o MF obtido foi de 1,95.  

O módulo de finura do cascalho de perfuração de 1,25. 

O módulo de finura da cinza do cascalho deu 2,03. 
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Foi calculado o módulo de finura para a mistura que utiliza como agregado miúdo a 

proporção 50 % de areia, 30 % de cinza e 20 % de cascalho e o MF obtido foi de 2,28. Esta 

proporção foi analisada por acreditar que com a adição da cinza pode garantir uma resistência 

ainda maior. 

Para a proporção 70 % de areia e 30 % de cascalho o MF foi de 2,69. 

O módulo de finura para a mistura de 10% de cascalho e 90% de areia do rio 

Jaguaribe- CE deu 2,36, enquadrando-se como material adequado para construção civil. 

 

5.2. Identificação dos solos 

 

Realizou-se o teste do tato, onde constatou-se que o cascalho de perfuração é 

caracterizado como solos macios e por isso são solos argilosos. Os cascalhos de perfuração 

passaram pelo teste do corte, onde observou-se a superfície de corte polida, constatando que o 

solo tem comportamento argiloso. 

O teste de dilatância foi realizado, colocando na palma da mão uma pasta do cascalho 

de perfuração e sacudindo batendo leve e rapidamente uma mão contra a outra, onde 

constatou-se que o solo não reagiu ao teste, por ter característica argilosa. 

Por fim, testou-se a resistência seca, tentando desagregar o cascalho de perfuração, 

pressionando com os dedos uma amostra seca do solo que demonstrou resistência elevada e 

caráter argiloso. 

Após os peneiramentos, analisando as porcentagens de material retido em 

determinadas peneiras, obteve-se que a porcentagem de pedregulho foi de 19,516 %, 

porcentagem de areia grossa foi de 8,084 %, porcentagem de areia média foi de 16,76 %, 

porcentagem de areia fina foi de 6,93 % e a porcentagem de Silte + Argila foi de 47,71 %. 

       Na caracterização do cascalho de perfuração fornecida pela PETROBRAS em 2015, o 

teor de ferro neste solo é de 23,23 g/Kg; segundo a EMBRAPA (2006), o emprego do teor de 

óxidos de ferro possibilita uma melhor separação das classes de solo. Considerando-se os 

teores de óxidos de ferro, pode-se considerar este solo com baixo teor de óxidos de ferro: 

teores < 80g/kg de solo (hipoférrico). Este solo no quesito grupamento textural se enquadra 

como solo de textura argilosa que se caracteriza como material com teor de argila entre 35% e 

60%. A Distribuição de cascalhos, nódulos e concreções no perfil refere-se à constituição 

macroclástica do material componente do solo. É característica distintiva, em função da 

proporção de cascalhos (2mm a 2cm) em relação à terra fina (fração menor que 2mm). Na 

Figura 5.1, representa-se o guia para grupamento de classes de textura. 
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Figura 5.1. Guia para grupamento de classes de textura 

Fonte: IBGE (2015). 

 

Conforme EMBRAPA (2006), este solo no quesito grupamento textural se enquadra 

como solo de textura argilosa que se caracteriza como material com teor de argila entre 35% e 

60%. 

Segundo a tabela de convenção de cores para mapas/ cartas de cores, este solo é 

considerado como Neossolo litoliítico, devido a coloração acinzentada, conforme pode ser 

verificado na Figura 5.2. Representação gráfica retirada do manual técnico de pedologia do 

IBGE (2015).  
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Figura 5.2. Convenção de cores para classificação de solos 

Fonte: IBGE (2015). 

 

O IBGE (2015), identifica que as cores dos solos são mais convenientemente definidas 

por meio de comparação com cartas de cores. A EMBRAPA (2006), define neossolos 

litolicos como solos com horizonte A ou hístico, assentes diretamente sobre a rocha ou sobre 

um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa 

constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2mm (cascalhos, calhaus e 

matacões), que apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50cm da 

superfície do solo. Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz 

a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 
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5.3. Análise da umidade do cascalho 

 

A Tabela 5.6 apresenta os pesos obtidos nas pesagens dos solos para análise de 

umidade do cascalho de perfuração de petróleo. 

 

Tabela 5.6. Pesos do solo úmido e do solo seco 

 

Cápsula 
Massa bruta de solo 

úmido (g) 

Massa bruta de solo 

seco (g) 

1 25 23,59 

2 25 23,58 

3 25 23,58 

 

 Fonte: Autor (2019). 

 

Com base nos dados medidos no ensaio pode-se determinar a umidade da amostra do 

solo, através da Fórmula (3). 

O teor de humidade na cápsula 1 deu 5,98%; nas cápsulas 2 e 3 deu 6,02%, sendo que 

a variação da humidade entre as amostras foi inferior a 1%. Segundo a NBR 7180 (2016), 

deve-se considerar satisfatórios os valores de umidade obtidos quando, de pelo menos três 

amostras, nenhuma delas diferir da respectiva média de mais de 5% dessa média.  

 

5.4. Ensaios do equivalente de areia- DNER ME 054 (1997)  

 

Realizou-se o ensaio de equivalente de areia na mistura do traço, na proporção de 10% 

de cascalho de perfuração e 90% de areia, referente ato total de 34% da mistura, mais 1% de 

filler, 20% de brita de 19 mm, 23% de brita de 12,5 mm e 22% de pó de pedra, obtendo-se o 

resultado apresentado na tabela 5.7.  
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Tabela 5.7. Equivalente em areia na mistura do traço do CBUQ. 

 

Amostra 
Equivalente em 

areia da amostra 

Equivalente em 

areia do solo 

1 68,84% 
69,37% 

2 69,89% 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O ensaio de equivalente de areia realizado na mistura atendeu satisfatoriamente os 

parâmetros estabelecidos, pela legislação e normas vigentes. Partindo destas primícias, 

realizaram-se os demais ensaios necessários e estabelecido pela norma NBR 12948 (1993). 

 

5.5. Ensaio de adesividade do agregado miúdo- DNER ME 079 

(1994) 

 

Não foi verificado deslocamento total da película betuminosa em nenhuma das 

amostras usadas com as soluções.  Por isso conclui-se que o valor da adesividade será de 

número 10 (dez), sendo considerada ótima.  

 

5.6. Ensaio de avaliação de durabilidade do agregado pelo emprego 

de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio- DNER ME 089 (1994) 

 

O percentual de perda verificado neste ensaio foi de 0,37%, sendo inferior ao 

parâmetro da norma, que estabelece 12% como limite. 

 

5.7. Determinação do índice de forma pelo método do paquímetro, 

NBR 7809 (2006) 

 

A Tabela 5.8 apresenta os valores obtido no índice de forma realizado no agregado 

graúdo 01 e  agregado graúdo 02.  
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Tabela 5.8. Índice de forma do agregado graúdo 01 e  agregado graúdo 02. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O cálculo do índice de forma foi realizado conforme Fórmula (5), e demonstrou-se 

satisfatório, pois o valor obtido foi 0,73, superior a 0,50, valor normatizado.  

 

5.8. Ensaios de abrasão Los Angeles conforme NBR NM 51 (2000) 

 

O desgaste por abrasão do agregado graúdo, realizou-se no ensaio de abrasão Los 

Angeles, onde verificou-se a perda de massa do agregado graúdo e verificou-se a 

aceitabilidade deste, a partir deste índice. A tabela 5.9 representa a perda do agregado graúdo 

utilizado na mistura, predominantemente brita de 19 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduação 

Peneiras Material retido  
Índice de forma  

(> 0,50) 

passando 

(mm) 

retido 

(mm) 

peso - 

(g) 

% da amostra 

total seca 

% retido 

crivo I 

% retido 

crivo II  

Agregado 01 

19,00 16,00 
   

2.000,00  
        33,33  65,4 18,95 

0,73 16,00 12,70 
   

2.000,00  
        33,33  61,15 19,95 

12,70 9,50 
   

2.000,00  
        33,33  65,39 16,19 

Agregado 02 
12,70 9,50 1.000,00 50,00 52,10 27,89 

0,78 
9,50 6,30 1.000,00 50,0 81,30 17,50 
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Tabela 5.9. Ensaio de abrasão Los Angeles de brita de 19 mm. 

 

Abrasão "Los Angeles" (DNER - Me 035/98) 

         
Agregado: Brita 19 mm     

Peneiras(Pol.) Peso (G) Resultados 

Passando Retida A B C D 

Peso Inicial 5.000 g 

1 1/2" 1 " 1250       

1 " 3/4" 1250       
Retido na pen. 

Nº 12 
3.212 g 

3/4" 1/2" 1250 2500     

1/2" 3/8" 1250 2500     
Peso passado 

na pen. Nº 12 
1.788 g 

3/8" 1/4"     2500   

1/4" Nº 4     2500   

Abrasão "Los Angeles" 

35,76% 

Nº 4 Nº 8       5000 

Numero de Esferas 12 11 8 6 

Peso das esferas(G) 
5.000 + 

25 

4.584 + 

25 
3.330 + 20 

2.500 + 

15 

Nº de revoluções 500 500 500 500       

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O ensaio demonstrou aceitabilidade deste agregado na fabricação do traço, pois a perda 

superficial por abrasão foi inferior a 50%, limite de perda estabelecido pela norma do DNER 

para este ensaio. 

A tabela 5.10 apresenta o ensaio de abrasão Los Angeles realizado no agregado graúdo de 

12mm. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.10. Ensaio de abrasão Los Angeles de brita de 12 mm 
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ABRASÃO "LOS ANGELES" (DNER - ME 035/98) 

         
Agregado: Brita 12 mm Registro:   Data: 19/02/15 

Peneiras(Pol.) Peso (G) Resultados 

Passando Retida A B C D 

Peso Inicial 5.000 G 

1 1/2" 1 " 1250       

1 " 3/4" 1250       
Retido Na Pen. Nº 

12 
3.125 G 

3/4" 1/2" 1250 2500     

1/2" 3/8" 1250 2500     
Peso Passado Na 

Pen. Nº 12 
1.875 G 

3/8" 1/4"     2500   

1/4" Nº 4     2500   

Abrasão "Los Angeles" 

37,50% 

  

  

  

Nº 4 Nº 8       5000 

Numero De Esferas 12 11 8 6 

Peso das Esferas(G) 
5.000 + 

25 

4.584 + 

25 
3.330 + 20 

2.500 + 

15 

Nº de Revoluções 500 500 500 500 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

O ensaio de abrasão Los Angeles realizado na brita de 12 mm teve uma perda de massa de 

37,50%, o que o torna aceitável diante a legislação do DNER para aceitabilidade deste 

material no uso da fabricação do concreto asfáltico. 

 

5.9. Ensaio de Marshall realizado conforme DNER-ME 043 (1995) 

 

Realizou-se o teste Marshal na mistura asfáltica de CBUQ, substituindo o agregado 

miúdo areia por 10% de cascalho de perfuração, considerando diferentes concentrações de 

material betuminoso CAP 50/70, onde foram realizados testes considerando as seguintes 

concentrações de cimento asfáltico: 4,0%; 4,5%; 5,0%; 5,5%; 6,0% de CAP por peso de 

mistura. Os valores obtidos no ensaio estão plotados na Tabela 5.11, onde entre os principais 

valores estão o percentual de ligante na mistura, a densidade aparente, o percentual de vazios, 

o percentual de vazios do agregado mineral, a relação betume vazios e a fluência. 
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Tabela 5.11. Teste Marshall. 

 

N/S- Não Satisfatório. 

 

Fonte: Autor (2019).                   

 

C

P 

Nº 

%  

de 

ligant

e 

Vol. 

corp

o  

de  

prov

a 

cm³ 

Dens. 

aparent

e 

 

% 

vazio

s 

3,0 a 

5,0% 

% 

vazio

s 

obtid

o 

 

 

 

≥ 

15 

% 

V.A.M

. 

obtido 

 

 

R.B.V

. 75 e 

82 

R.B.V

. 

obtid

o 

 

Estab

. 

 

≥ 500 Estab. 

Obtid

a (N) 

 

Fluênci

a 

2,0 e 

 4,5 Fluênci

a 

obtida  

1 4,00 513,0 2,316  5,98  14,98  60,10  834  2,45 

2 4,00 513,0 2,318  5,89  14,90  60,47  846  2,40 

3 4,00 512,2 2,319  5,83  14,85  60,73  816  2,43 

Média    2,318 

N/S 

5,90 

N/

S 14,91 

N/S 

60,43 

Ok! 

832 

Ok! 

2,43 

4 4,50 508,4 2,332  4,64  14,83  68,74  915  3,00 

5 4,50 507,7 2,331  3,30  13,49  75,55  914  3,01 

6 4,50 508,5 2,333  4,59  14,79  68,96  876  2,95 

Média    2,332 

Ok! 

4,18 

N/

S 14,37 

N/S 

71,08 

Ok! 

902 

Ok! 

2,99 

7 5,00 505,1 2,338  3,69  15,05  75,47  964  3,67 

8 5,00 506,0 2,338  3,71  15,07  75,39  993  3,44 

9 5,00 508,0 2,339  3,68  15,05  75,52  954  3,50 

Média    2,338 

Ok! 

3,69 

Ok

! 15,06 

Ok! 

75,46 

Ok! 

970 

Ok! 

3,54 

10 5,50 507,0 2,347  2,61  15,15  82,79  896  4,50 

11 5,50 507,1 2,349  2,54  15,09  83,19  907  4,46 

12 5,50 508,3 2,348  2,59  15,14  82,90  915  4,30 

Média    2,348 

N/S 

2,58 

Ok

! 15,13 

N/S 

82,96 

Ok! 

906 

Ok! 

4,42 

13 6,00 508,3 2,341  2,45  16,10  84,77  841  5,09 

14 6,00 508,1 2,340  2,50  16,14  84,53  818  4,99 

15 6,00 510,1 2,335  2,71  16,32  83,42  827  4,93 

Média    2,339 

N/S 

2,55 

Ok

! 16,19 

N/S 

84,24 

Ok! 

829 

N/S 

5,00 
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 O Gráfico 5.4 plota o percentual de vazios obtidos nos corpos-de-prova ensaiado na 

mistura de CBUQ, utilizando 10% de cascalho em substituição da areia de rio e demonstrados 

na Tabela 5.11. 

 

 

 

Gráfico 5.4. Ensaio Marshall, % de vazios 

Fonte: Autor (2019). 

 

No Gráfico 5.4 apresentado, verificou-se que o teor de vazios da mistura aumentou, 

com o aumento do teor de CAP. Para o corpo de prova demonstrar desempenho satisfatório 

conforme os parâmetros técnicos, faz-se necessário o atendimento de todos os requisitos 

apresentados na Tabela 5.9. Conforme verificado, a densidade aparente, foi obtido nos 

corpos-de-prova com teor de ligante 4,5% e 5,0%; este índice afeta diretamente a resistência a 

tração diametral; quando não atendido, o asfalto fica com baixa qualidade e de fácil 

desintegração. 

O Gráfico 5.4 demonstra que o teor de vazios diminui com o aumento da concentração 

de CAP na mistura, onde apenas nos teores 4,5% e 5,0% atendem os parâmetros previstos na 

norma do DNER- me 043 (1995), considerando que estes devem estar entre 3,0% e 5,0%. 

 O Gráfico 5.5 descreve o percentual de vazios do agregado mineral, estudado no teste 

Marshall, com mistura proposta para traço, utilizando 10% de cascalho de perfuração em 

substituição da areia, valores já observados na Tabela 5.11. 
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Gráfico 5.5. Ensaio Marshall, % V.A.M. 

Fonte: Autor (2019). 

  

O Gráfico 5.5 demonstrou que o parâmetro percentual de vazios do agregado mineral 

V.A.M. foi atendido quando o percentual de ligante foi adicionado a 5,0%, 5,5% e 6,0%, pois 

este ficou maior que 15,0% nos ensaios e atendeu a norma do DNER- me 043 (1995), sendo 

que teor ótimo de asfalto adicionado conforme DNER-ME 053/94, deve estar compreendido 

entre 4,70% e 5,30%. Na prática quando este teor não é satisfeito, acrescenta-se o ligante do 

tipo DOP, para diminuir o índice de vazios, o que onera o valor do CBUQ. Este índice 

influencia diretamente nas resistências a tração diametral e a compressão. 

 

O Gráfico 5.6  plota a relação betume vazios demonstrada na Tabela 5.9. 

 

 

 

Gráfico 5.6. Ensaio Marshall, R.B.V. 
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Fonte: Autor (2019). 

 

A R.B.V. demonstrada no Gráfico 5.6 deve aparecer na mistura com teores entre 75 e 

82 segundo a norma do - me 043 (1995), onde nos ensaios realizados, constatou-se que apenas 

na concentração de 5,0% estes índices foram atendidos, conforme visto na Tabela 5.11. O 

resultado obtido torna o concreto asfáltico viável tecnicamente, pois o teor de CAP está dentro 

do limite estabelecido pelo órgão regulador e este teor ainda representa economia para a 

fabricação do traço proposto, pois o componente de maior valor econômico do CBUQ é o 

cimento asfáltico de petróleo. 

O Gráfico 5.7 verifica a estabilidade corrigida na mistura com concentração de 10% de 

cascalho em substituição do agregado miúdo. 

 

 

 

Gráfico 5.7. Ensaio Marshall, Estabilidade Corrigida 

Fonte: Autor (2019). 

 

Na estabilidade Marshal corrigida, plotada no Gráfico 5.7, representada na Tabela 5.11, 

verificou-se a resistência que a compressão do CBUQ, comportou-se satisfatoriamente em 

todos os ensaios realizados, diante de todos os percentuais estudados, atendendo a norma do - 

me 043 (1995), onde do ponto de vista de resistência a compressão diametral, qualquer índice 

adotado seria satisfatório e do ponto de vista econômico, viabiliza o traço proposto. 

 

O Gráfico 5.8 representa a fluência estudada no ensaio Marshall e apresentada na 

Tabela 5.11. 
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Gráfico 5.8. Ensaio Marshall, Fluência 

Fonte: Autor (2019). 

 

No Gráfico 5.8, observou-se que com o aumento da implementação do teor de 

concreto asfáltico, a fluência aumentou; sendo que na concentração do teor de CAP 6,0% esta 

não atendeu os parâmetros normatizados, pois a fluência deve estar entre 2,0 e 4,5 para 

atender a norma do DNER- me 043 (1995). A fluência não foi satisfatória na concentração de 

6,0% de teor de CAP, mostrando desempenho adequado nas demais concentrações tornando o 

traço estudado tecnicamente e economicamente viável e possibilitando resistência a 

compressão adequada para o concreto asfáltico. 

Askeland (1998), dispõe que ao incrementar a temperatura normalmente existe uma 

redução de resistência de um material. No entanto, alguns compostos, como carbono-carbono, 

as ligas especiais e os materiais cerâmicos refletem excelentes propriedades a elevadas 

temperaturas. O concreto asfáltico por ser rico em composto de carbono e realizar ligação 

covalente com os silicatos, representa o aumento da resistência com o incremento da 

temperatura, pois adquire propriedades referentes a resistências, a uma determinada 

temperatura tornando-se superior as do concreto asfáltico confeccionado a frio. Por este 

motivo, o CBUQ é mais indicado para locais com tráfego elevado do que o concreto asfáltico 

fabricado a frio. 

 

5.10.  Resistência a tração por compressão diametral 
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A resistência a tração diametral, traduz importante propriedade para o concreto 

betuminoso usinado a quente, pois esta definirá o quanto este produto terá facilidade para 

desintegra-se quando submetido aos esforços de tração. A Tabela 5.12 apresenta os ensaios de 

resistência a tração, considerando na composição da mistura para a confecção do traço, a 

implementação de 10% de cascalho na areia, substituindo-a.  

 

Tabela 5.12. Ensaios de resistência a tração por compressão diametral 

 

Ensaio de resistência a tração diametral 

Corpo de prova n° 1 2 3 
 

  

Altura do corpo de prova 

(cm) 

h1 6,33 6,31 6,35 

   h2 6,27 6,33 6,27 

   h3 6,32 6,30 6,29 

   h4 6,34 6,29 6,33 

   Altura media 

 

H 6,32 6,31 6,31 

   

          

   

d1 10,20 10,20 10,20 

   Diâmetro de corpo de prova d2 10,20 10,20 10,20 

   

 

(cm) 

 

d3 10,20 10,20 10,20 

         d4 10,20 10,20 10,20       

      Diâmetro Médio (cm) D 10,20 10,20 10,20       

Tempo do Banho (°c) 25°C  25°C  25°C        

Tempo de Imersão (hora) 2h 2h 2h 

 

    

Tempo Do CP no  Ensaio (°c)             

Constante do cp. 206407 206162 206244       

Condições do CP Ensaiado   

 

  

 

    

Leitura do extesômetro 323 330 334       

Constante da pressa 2132 2132 2132       

Carga de ruptura (kgf.) 137727 140712 142418       

Resistência a tração (kgf./Cm²) 6,67 6,83 6,91       

Resistência a tração (Mpa) 0,67 0,68 0,69 0,68 ≥ 0,65 

Massa Esp.Apar.Seca (g/cm³) 2,338 2,338 2,338       

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A resistência à tração por compressão diametral, para atender a norma DNER- ME 

138 (1994), deve ter o índice resistivo entre 0,6 e 1,2 Mpa. Foram aferidas as resistências, 

apenas nos corpos-de-prova com teor de 5,0% do teor de CAP, pois este foi o índice ótimo 
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encontrado, que demonstrou satisfatoriedade técnica no ensaio Marshall. Ao testar os corpos-

de-prova verificou-se que a média de resistência a tração por compressão diametral obtida foi 

0,68 Mpa, atendendo o estabelecido na norma, conforme será demonstrado no Gráfico 5.9. 

  

 

 

Gráfico 5.9. Ensaio de resistência a tração por compressão diametral 

Fonte: Autor (2019). 

 

O teor de 5,0% de CAP demonstrou-se satisfatório para a confecção do CBUQ 

utilizando cascalho de perfuração de poços de petróleo, pois a viscosidade do cimento 

asfáltico sob a influência das características de micro morfologia e estrutura porosa do asfalto 

relacionando com as propriedades mecânicas e na microestrutura da pasta de cimento, onde 

analisou o comportamento de ensaios mecânicos e constatou que o percentual de asfalto 

sulfonado influencia diretamente nas resistências a tração. 

 

5.11. Resumo do projeto 

 

A Tabela 5.13 demonstra o resumo do projeto, com todos os ensaios previstos e 

executados atendendo a legislação de fabricação do CBUQ.  
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Tabela 5.13. Resumo do projeto CBUQ utilizando cascalho de perfuração de poços de 

petróleo. 

  

Resultados Da Dosagem Obtido Mínimo Máximo 

 Teor Ótimo De Asfalto Adicionado. DNER-ME 053/94 5,00% 4,70% 5,30% 

Teor De Vazios. (%) 3,69 3,00 5,00 

Vazios Do Agregado Mineral. (%) 15,06 ≥ 15 - 

Relação Betume / Vazios. (%)  75,46 75,00 82,00 

Estabilidade Marshall. DNER-ME 043/95 (N) 970 ≥ 500 - 

Fluência. DNER-ME 043/95 (mm) 3,54 2 4,5 

Relação Filler / Betume (%) 0,78% 0,6 1,6 

Equivalente De Areia     DNER-ME054/94 69,37% ≥ 55 

Abrasão "Los Angeles"     DNER-ME035/94 35,80% ≤ 50 

Índice De Forma               DNER-ME086/94 0,78% ≥ 0,5 

Durabilidade Frente Ao Sulfato De Sódio   DNER-ME 089/94 0,37% ≤ 12 

Resistência A Tração Por Compressão Diametral 25ºC  DNER ME 

138/94 0,68 0,6 A 1,2 Mpa. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Foram realizados ensaios no agregado miúdo, no agregado graúdo, no filler, no 

ligante, na composição da mistura e foi verificado que todos os insumos utilizados atenderam 

os parâmetros estabelecidos na legislação e nas normas técnicas vigentes. Foi visto ainda que 

o teor de ligante CAP 50/70 para a composição ótima da mistura de CBUQ, 5,0% atende a 

norma do DNER-me 053 (1994), onde é estabelecido que este devesse ficar entre 4,70% e 

5,30%, garantindo as estabilidades e resistências necessárias para as camadas de rolamento.
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6. Conclusão 

 

 

Dentre os principais poluentes do meio ambiente no processo de perfuração de poços 

petróleo, pode-se citar o fluido de perfuração que gera resíduos pois permanece impregnado 

ao cascalho mesmo após o processo de segregação entre estes. Para encontrar uma aplicação 

tanto para o Cascalho como também para cinza é primordial realizar uma análise ambiental 

desta utilização com relação aos constituintes destes produtos, limitando aos limites 

estabelecidos na legislação ambiental para o descarte de contaminantes diretamente no meio 

ambiente.  

A partir da avaliação geral da utilização do cascalho de perfuração na composição do 

CBUQ, observou-se que inserindo o índice de 10% de cascalho de perfuração de petróleo, em 

substituição parcial do agregado miúdo areia,  considerando relação massa com o agregado 

miúdo, utilizando 5,0% de teor de ligante CAP, este apresenta viabilidade técnica para o uso 

em camadas de rolamento de asfalto, faixa C, atendendo parâmetros técnicos da legislação 

vigente e obedecendo critérios ambientais. 

Verificou-se a partir dos ensaios de granulometria que a implementação de valores 

superiores a 10% de cascalho na mistura, não apresentam características tecnicamente 

satisfatórias, por verificar que a aplicação na mistura não atenderá as faixas de percentuais 

retidos e passantes nas peneiras, conforme legislação brasileira disposta na metodologia. 

Percebeu-se a possibilidade da aplicação da cinza oriunda do cascalho de perfuração 

de petróleo, ainda nas análises granulométricas; no entanto, optou-se por delinear a pesquisa a 

respeito do uso do cascalho de perfuração, por ser o material com maior disponibilidade no 

processo de perfuração de poços de petróleo e por este encontrar-se no estado bruto, sem ter 

sofrido processamento. 

No ensaio de equivalente de areia verificou-se a impossibilidade de utilizar o agregado 

miúdo areia com altos teores de argila, pois estes afetam diretamente nas resistências do 

concreto asfáltico confeccionado. Motivo este, que inviabilizou a implementação de teores 

maiores de cascalho de perfuração de petróleo ao CBUQ. 

Nos ensaios de resistência a compressão, Marshall, verificou-se um ganho econômico 

na implementação do cascalho ao concreto asfáltico, pois verificou-se a aplicabilidade de 

menores teores de concreto asfáltico, para obtenção de resistências satisfatórias, atendida em 
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todos os percentuais propostos para o uso do CAP, quando o produto submetido aos esforços 

de compressão. 

Nos testes de resistência a tração por compressão diametral, verificou-se característica 

peculiar, que uma vez o asfalto com índices de vazios fora do parametrizado normativamente 

desintegrou-se, sendo que, este só demonstrou viabilidade técnica, quando todos os 

parâmetros estabelecidos estão sendo atendidos. 

Propõe-se a continuidade das pesquisas utilizando cinza de cascalho de perfuração de 

poços de petróleo e outros teores de cascalho de perfuração de poços de petróleo, pois estes 

variam a forma dos grãos e o teor de contaminantes, de acordo com o local de perfuração do 

poço, a rocha explorada e o fluído de perfuração utilizado. 

Recomenda-se para trabalhos a posterior, a realização de ensaios para caracterização 

da matéria-prima realizando análise química por fluorescência de raio x (FRX), análise 

mineralógica por difração de raio x (DRX), análise granulométrica e análise térmica por 

termogravimetria e termodiferencial. 

Desta forma, constatou-se que a aplicação deste material inutilizado atualmente e 

disposto na natureza sem perspectiva de uso, na confecção de concreto betuminoso usinado a 

quente, material muito aplicado em estradas do Brasil, é favorável e agrega valor técnico, 

econômico e ambiental ao CBUQ. 
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