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No Estado do Pará, convencionalmente são empregados rocha britada ou seixo
rolado natural como agregados nas misturas asfálticas. Nas proximidades da região
metropolitana de Belém, não há disponibilidade destes materiais, obrigando o
transporte destes agregados de boa qualidade de pedreiras e jazidas distantes mais de
170 Km, aumentando consideravelmente os custos de pavimentação. Com o objetivo
de redução de custos, buscou-se o estudo de um outro agregado natural nãoconvencional, a laterita, abundante nas proximidades de Belém. Três tipos de
ligantes asfálticos foram utilizados nas misturas asfálticas pesquisadas: um asfalto
convencional CAP de penetração 50-60 proveniente da refinaria da LUBNOR, no
Ceará; um asfalto da refinaria da REMAN da Amazônia modificado por asfaltita; e
um asfalto-borracha da região sudeste. Uma quarta alternativa da mistura asfáltica foi
considerada, empregando conjuntamente laterita e seixo rolado como agregados. Foi
realizada uma análise comparativa das misturas asfálticas baseada em ensaios
laboratoriais tais como: dosagem Marshall, danos por umidade induzida, deformação
permanente em simulador de tráfego, resistência à tração por compressão diametral,
módulo de resiliência e fadiga. Um processo inovador foi concebido para separação e
lavagem das lateritas. Os resíduos desta seleção de agregados foram testados de
modo a viabilizar seu emprego como material de base ou sub-base. Foi realizada
também uma breve análise mecanicista de estruturas de pavimentos com o auxílio do
programa ELSYM 5. Concluiu-se que as misturas asfálticas com laterita lavada
podem ser usadas em revestimentos de pavimento de vias públicas e de rodovias de
baixo volume tráfego obtendo-se os melhores resultados para as misturas de lateritaasfalto com o ligante modificado por asfaltita.

Palavras chave: concreção laterítica, revestimento asfáltico, pavimento.

Crushed igenous rocks and washed quartzite gravels are conventional aggregates for
asphalt mixes in the State of Pará, northern Brazil. However, these materials are not
available in many parts of the state, specially near the city of Belem, the state capital.
The current practice is to import these high quality aggregates from the few quarries
located in remote sites, leading to a considerable increase in construction costs. To
cut down costs, it is necessary to look for alternative sources of natural aggregates.
This study attempts to present an alternative solution for asphalt mixtures using a
non-conventional natural aggregate: laterites, which are widely available in the
metropolitan area. Three types of asphalt binders were used: a conventional one –
AC penetration of 50-60, an asphalt cement modified by gilsonite, and an asphalt
rubber. A fourth type of asphalt mix was considered, using washed quartzite gravels
in addition to the laterite. A comparative analysis was conducted using parameters
obtained from laboratory tests like Marshall design, stripping test, wheel tracking
test, indirect tensile strength, resilient modulus, and fatigue life. An innovative
process was developed to clean the laterite by water washing. Residuals from the
process were tested regarding its possible use as a material for pavement base or subbase. Finally, a mechanistic analysis was performed, using ELSYM 5 software.
Results indicate a good performance to the hot-mixes and the one with gilsonite
modified binder presented the best performance.

Keywords: laterite, hot mix asphalt, pavement.
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