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1. INTRODUÇÃO 
 

Este método de ensaio adotado pela Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura do 

Recife tem por base a norma MB-517 , da ABNT. 

 
 
2. OBJETIVO 
 

Este método descreve o procedimento para determinação da viscosidade “Saybolt-Furol” 

de materiais betuminosos nas temperaturas de 121°C (250F), 135°C (275F), 149°C 

(300F),163°C (325F), 177°C (350F), 204°C (400F) e 232°C (450F). 

 
 

3. REFERÊNCIAS E NORMAS COMPLEMENTARES 
 

Na aplicação deste método é necessário consultar: 

 

• NBR-NM-ISO-3310-1:97 – Peneiras de Ensaio – Requisitos Técnicos e Verificações –

Parte 1 – Peneiras de Ensaio com telas de tecido metálico; 

 

• MB-326 da ABNT – Método de ensaio para a determinação da viscosidade “Saybolt” de 

produtos de petróleo; 

 

• ES-P07 – Diretrizes Executivas de Serviços – Macadame betuminoso, da PCR; 

 

• ES-P12 – Diretrizes Executivas de Serviços – Tratamentos Superficiais betuminosos, da 

PCR; 

 

• ES-P10 – Diretrizes Executivas de Serviços – Imprimações betuminosas, da PCR; 
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• ES-P11 – Diretrizes Executivas de Serviços – Concreto betuminoso usinado à quente, 

da PCR. 

 

 
4. DEFINIÇÃO 
 

Viscosidade “Saybolt-Furol” é o tempo em segundos em que 60 ml de amostra fluem 

através do orifício “Saybolt-Furol” numa determinada temperatura. 

 
 
5. APARELHAGEM 
 

A aparelhagem a ser utilizada no ensaio é a seguinte: 

 

a) Tubo de viscosidade 

 

O tubo de viscosidade “Saybolt” (Figura 1) deve ser feito inteiramente de metal resistente 

à corrosão, com ou sem revestimento e com as dimensões e tolerâncias constantes do 

Quadro 1. A extremidade inferior do tubo deve possuir uma rosca para assentá-lo em 

posição no banho. Deve-se usar uma rolha ou tampão para vedar a saída do tubo e 

evitar o fluxo de amostra antes do início do ensaio. Para facilitar a rápida remoção da 

rolha é conveniente provê-la de uma corrente. 

 

O tubo de viscosidade deve ser aferido em relação ao tubo padrão do “U.S. National 

Bureau of Standards” , cujo procedimento encontra-se descrito na norma MB-326 da 

ABNT. Se o tubo apresentar erro inferior a 0,2%, o resultado não necessitará de 

correção; entre 0,2 e 1,0%, ao resultado deve ser aplicado um fator de correção e, acima 

de 1,0%, o tubo deverá ser rejeitado. 
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b) Frasco receptor 

 

O frasco receptor (Figura 2) deve ser feito de vidro com uma capacidade de 60 ± 0,05 ml 

a 20°C, marcada por um traço no gargalo. Na altura deste traço, o diâmetro interno do 

gargalo será de 1,0 ± 0,1 cm. 

 

O trecho cilíndrico do gargalo deve-se estender, no mínimo 0,3 cm, acima e abaixo do 

traço de referência. 

 

O comprimento do gargalo acima do traço de referência não deve ultrapassar 1,1 cm. 
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Figura 2 
Frasco Receptor 

 

O traço de referência deve estar a 5,8 ± 1,0 cm acima do fundo do frasco receptor e o 

diâmetro externo máximo do bulbo do recipiente deve ser menor que 5,5 cm. 
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c) Banho 

 

O recipiente do banho serve como suporte para fixar o tubo de viscosidade na posição 

vertical e como recipiente para o líquido do banho, e será equipado com dispositivo de 

agitação e meios de aquecimento e resfriamento. A fonte de aquecimento deve estar a 

uma distância mínima de 3 cm do tubo de viscosidade. Se uma fonte de calor externa for 

usada, essa distância deverá ser maior que 5 cm. 

 

Devem ser tomados cuidados na escolha do líquido do banho para evitar os perigos de 

incêndio quando se trabalha à alta temperatura. Recomenda-se o uso de um óleo SAE-

40 para os ensaios entre 121 e 149°C. Acima de 149°C pode ser usado qualquer óleo 

que tenha um ponto de fulgor (Vaso Aberto Cleveland) de aproximadamente 300°C e que 

tenha uma viscosidade “Saybolt” Universal à temperatura do ensaio de aproximadamente 

175 a 185 segundos. 

 

Esse banho deve ser trocado periodicamente, aproveitando-se a oportunidade para 

limpar a parede externa do tubo de viscosidade de qualquer depósito de carvão. 

 

Pode ser utilizado um bloco de alumínio, como banho de temperatura constante, e neste 

caso o dispositivo de agitação não será necessário. 

 

d) Termômetro 

 

Os termômetros para o ensaio são os relacionados no Quadro 2, de acordo com as 

especificações da E-1 ASTM. 

 

Os termômetros para o banho podem ser os indicados no Quadro 2, ou ainda outros 

meios com precisão equivalente para medir a temperatura do banho. 
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e) Anel de deslocamento 

 

Deve ser construído de metal resistente à corrosão e feito de modo a se ajustar 

perfeitamente à galeria do tubo de viscosidade até um ponto imediatamente abaixo do 

topo do bordo de transbordo, conforme apresentado na Figura 3. 

 

Pode-se soldar hastes adequadas de arame ao anel para facilitar a sua remoção da 

galeria. 

 

Estas hastes podem ter comprimentos quaisquer, mas não devem prejudicar o processo 

de vertimento da amostra. 
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MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO 

 

f) Tampa 

 

Deve ser de metal para o tubo de viscosidade, com forma cilíndrica e topo chato, cujas 

dimensões internas são, aproximadamente, as seguintes: diâmetro 5,6 cm, profundidade 

0,7 cm. A tampa deve ter um furo feito no centro, ligeiramente maior do que o diâmetro  
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do termômetro. Outros furos devem ser feitos para dar passagem às hastes do anel de 

deslocamento. 

 

g) Peneira 

 

Uma peneira de malha 0,84 mm de acordo com a norma NBR-NM-ISO-3310-1:97. 

 

h) Placa de aquecimento elétrico 

 

Deve possuir aproximadamente 20 cm de diâmetro, com 3 pontos de regulagem de 

aquecimento, sendo 1.200 watts no ponto “máximo” e 500 a 600 watts no ponto “médio”. 

 

i) Cronômetro 

 

Deve possuir divisões de 0,2 segundo ou menos e com precisão de 0,1%, em qualquer 

leitura, quando testado por um período de 60 minutos. 

 

É permitido o uso de dispositivos elétricos, desde que aferidos e capazes de permitir 

leituras de 0,2 segundo. Dispositivos de tempo acionados por motores síncronos podem 

ser usados somente com circuitos elétricos de freqüência controlada. 

 
 
6. PROCEDIMENTO 
 

Executa-se o ensaio segundo o seguinte procedimento: 

 

a) Preparação da amostra 
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Aquecer cerca de 450 g de amostra num recipiente de 1/2 litro sobre a placa de 

aquecimento  elétrico ligada no ponto “médio” para a primeira 1/2 hora e no ponto 

“máximo” para o período restante de aquecimento. Devem ser tomados cuidados para 

não haver superaquecimento da amostra durante o aquecimento inicial, uma vez que 

pode ocorrer oxidação e alterar os resultados. É conveniente, na fase inicial do 

aquecimento, colocar uma tela de amianto entre o recipiente e a placa de aquecimento. 
 

Aquecer a amostra 10 a 15°C acima da temperatura do ensaio, agitando de vez em 

quando, exceto para os últimos 30°C quando a agitação deverá ser contínua. O 

aquecimento da amostra não deverá ultrapassar duas horas, e será feito uma só vez 

para cada ensaio, não se permitindo o seu reaquecimento. 
 

b) Ensaio 
 

Fazer as determinações da viscosidade em ambiente livre de correntes de ar e de trocas 

rápidas de temperatura. 
 

Limpar o tubo de viscosidade com xilol, removendo o excesso de solvente da galeria e 

secando-o completamente antes do seu uso. Não se deve usar benzeno devido ao perigo 

de incêndio e o uso de xilol deve ser feito com cuidado, caso o tubo esteja quente. A 

vaporização do xilol pode ser reduzida, enchendo-se o tubo rapidamente e deixando-o 

fluir imediatamente através do orifício de descarga. Pode ser usado um pano macio para 

limpar o orifício, caso não se tenha conseguido uma limpeza completa de outro modo. 
 

O tubo de viscosidade pode ser limpo se for cheio de óleo, imediatamente após cada 

ensaio e deixado assim durante alguns minutos. Antes de cada ensaio, o óleo deve ser 

retirado e o tubo limpo com xilol. 

 

Depois de limpo e seco o tubo, inserir a rolha de 6 a 9 mm na extremidade inferior da 

câmara de ar no fundo do tubo de viscosidade. A rolha deve ser ajustada firmemente de 

modo a evitar escapamento de ar. Colocar o anel de deslocamento na galeria. 
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Verter a amostra quente ao tubo, através da peneira pré-aquecida, até transbordar na 

galeria. Colocar a tampa sobre o tubo e inserir o termômetro de ensaio através do orifício 

central. Agitar a amostra no tubo continuamente, com o termômetro em movimento 

giratório, tomando cuidado para não bater no tubo de descarga. Ajustar a temperatura do 

banho até que a temperatura da amostra permaneça constante. Atingindo-se o equilíbrio 

térmico, nenhum ajustamento posterior deve ser feito na temperatura do banho. 

 

Apenas uma quantidade pequena da amostra deve extravasar para a galeria de modo 

que ao ser retirado o anel de deslocamento, a galeria não fique completamente cheia. 

Nenhum movimento vertical será permitido durante a agitação, para evitar a inclusão de 

bolhas de ar na amostra. 

 

Tendo a temperatura da amostra no tubo permanecido constante dentro de uma faixa de 

mais ou menos 0,5°F da temperatura de ensaio, por um minuto, com agitação constante, 

retirar o termômetro e a tampa do tubo. Remover rapidamente o anel de deslocamento, 

assegurando que o nível da amostra remanescente na galeria esteja abaixo do nível da 

amostra do tubo. Em seguida recolocar a tampa no tubo para a execução do ensaio. 

 

Colocar o frasco receptor em posição, retirar a rolha e acionar simultaneamente o 

cronômetro. Deixar o filete da amostra fluir diretamente para dentro do frasco. O intervalo 

de tempo entre o enchimento do tubo e o início do ensaio não pode ultrapassar 15 

minutos. Parar o cronômetro quando a amostra atingir o traço de referência do frasco 

receptor. Se a amostra recolhida apresentar espuma ou bolhas de ar, é desejável deixar 

o filete tocar levemente o gargalo do frasco. 
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7. RESULTADO 
 

A viscosidade “Saybolt-Furol” da amostra é o tempo em segundos obtido na temperatura, 

na qual o ensaio foi realizado. Anotar a temperatura do ensaio em graus Fahrenheit (ºF) e 

a viscosidade em segundos com a aproximação de 0,5 segundo, para as viscosidades 

abaixo dos 200 segundos e, com uma aproximação de 1,0 segundo, para as 

viscosidades iguais ou acima de 200 segundos. 

 

O resultado deste ensaio é comparável ao obtido pelo método ASTM E-102/69. 

 
8. PRECISÃO 
 

Os resultados não podem diferir da média mais do que os seguintes valores, para que 

sejam aceitos: 

 

a) Repetibilidade 

 

Mesmo operador e mesmo aparelho: – 1%. 

 

b) Reprodutibilidade 

 

Diferentes operadores e aparelhos: – 2%. 
 

 

 

 


