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RESUMO 
 

 

O microrrevestimento asfáltico é uma técnica que apresenta melhor custo/benefício se 

comparado aos demais métodos convencionais de tratamento da camada superficial com 

vistas à recuperação das condições funcionais de pavimentos danificados. Para isso, 

necessita apresentar boa resposta quanto à sua trabalhabilidade e durabilidade para que o 

seu emprego se justifique. Na busca por aprimorar essas características, essa pesquisa 

propôs a incorporação da cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC) e de fibras têxteis 

(algodão, poliéster e elastano) à sua composição e, em complemento, buscou-se mitigar 

o impacto gerado pelo descarte incorreto desses resíduos. Nesse processo, as cinzas 

substituíram os agregados retidos na peneira de nº 100. Já as fibras têxteis foram 

adicionadas em valores de 0,1%, 0,2% e 0,3% em relação à massa total da mistura. Foram 

efetuados ensaios laboratoriais para a caracterização dos materiais, em especial os ensaios 

de Fluorescência de Raios-X, Difração de Raios-X e análise granulométrica para a CBC, 

assim como a termogravimetria nas fibras têxteis. Efetuou-se a análise da dosagem do 

microrrevestimento, com teores de 9%, 10%, 11% e 12% de emulsão. Para tanto foram 

realizados os ensaios de dosagem, dentre eles, WTAT (Wet Treck Abrasion Test), LWT 

(Loaded Wheel Test), Coesão e WST (Wet Stripping Test). Quanto aos resultados obtidos, 

a CBC elevou a trabalhabilidade da mistura asfáltica fluída devido à sua baixa reatividade, 

elevada concentração de sílica (70,7%) e inferior densidade em relação aos agregados 

convencionais. A incorporação das fibras elevou a resistência à abrasão úmida, 

melhorando também o comportamento das amostras frente à adesão de areia e coesão, 

determinando-se o teor ótimo de fibra em torno de 0,2%. A incorporação de ambos os 

insumos foi capaz de reduzir os pontos negativos um do outro, mantendo-se a estabilidade 

e consistência das amostras de microrrevestimento asfáltico nos ensaios efetuados.  

 
 

Palavras-chave: Pavimento; Emulsão asfáltica; Microrrevestimento asfáltico; Tratamento 

da camada superficial, Cinza Pesada; Fibra têxtil. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Asphalt microsurfacing is a technique that presents the best cost/benefit compared to 

other conventional surface layer treatment methods in order to recover pavement 

functionality. For this, it needs to present a good answer regarding its workability and 

durability so its use is justified. In search for improving these characteristcs, this research 

proposed the incorporation of sugarcane bagasse ashes (CBC) and textile fibers (cotton, 

polyester and spandex) to its composition and, in addition, it sought to mitigate the impact 

generated by the incorrect disposal of these residues. In this process, the ashes replaced 

the aggregates retained in the n° 100 sieve. In textile fibers were added in values of 0,1%, 

0,2% and 0,3% in relation to total mixture mass. Laboratory tests were carried out to 

characterize the materials, in particular the X-Ray Fluorescence tests, X-Ray diffraction 

and granulometric analysis for CBC, as well as thermogravimetry in textile fibers. Micro 

surfacing dosing was also performed, with 9%, 10%, 11% and 12% of emulsion level. 

Dosage tests were carried out, among them, WTAT (Wet Treck Abrasion Test), LWT 

(Loaded Wheel Test), Cohesion and WST (Wet Stripping Test). Regarding the obtained 

results, increased the workability of the fluid asphalt mixture due to its low reactivity, 

high sílica concentration (70,7%) and lower density compared to conventional 

aggregates. The incorporation of fibers increased the wet abrasion resistance, also 

improving the performance of samples before adhesion and cohesion, determining the 

great fiber level around 0,2%. Furthermore, the incorporation of both inputs was capable 

of reducing each other’s negative points, preserving the estability and consistency of 

micro surfacing samples in performed tests. 

 

Keywords: Pavement; Asphaltc Emulsion; Asphaltic Microsurfacing; Superficial layer 

Treatment; Bottom ash; Textile fiber.  
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1 INTRODUÇÃO 

O microrrevestimento asfáltico é uma técnica de baixo custo, amplamente 

aplicada na recuperação da camada superficial de pavimentos, tanto rígidos quanto 

flexíveis, porém possuindo pouca utilidade estrutural, visando somente o aprimoramento 

da condições funcionais da camada de revestimento, como também o aspecto visual da 

estrutura, propiciando maior segurança e conforto ao motorista, elevando a vida útil do 

pavimento. O microrrevestimento constitui-se em uma mistura asfáltica fluída fria 

composta por agregados minerais, fíler, emulsão asfáltica modificada, geralmente por 

polímeros, e água, possuindo em alguns casos a inclusão de fibras.  

 Entretanto, mesmo se mostrando ser uma técnica vantajosa, a aplicação do 

microrrevestimento em serviços de pavimentação possui algumas limitações, tais como 

baixa resistência a tráfegos muito pesados e moderada trabalhabilidade, pois é preciso 

uma superfície previamente tratada para sua implantação, apresentando pouca eficácia 

em pavimentos com trincas muito espessas.  

Assim, são realizadas pesquisas visando seu aprimoramento, desde o 

desenvolvimento de diferentes dosagens e métodos de produção, até a incorporação de 

materiais ditos como não convencionais (ROBATI et al., 2015; KUMAR, 2016; SUN et 

al., 2018; OTADI e TAZANDEH, 2018; LUO et al., 2019). No presente trabalho são 

estudadas as incorporações de dois distintos insumos no microrrevestimento asfáltico, a 

cinza pesada de bagaço de cana-de-açúcar e fibras têxteis. 

No que tange a cinza pesada, ela é um material resultante da queima do bagaço de 

cana-de-açúcar em caldeiras, com o objetivo de se produzir energia. O bagaço, por sua 

vez, é gerado a partir da produção de açúcar e/ou álcool em usinas sucroalcooleiras. A 

cinza pesada apresenta características análogas às da areia natural, por possuir pouca 

reatividade, baixa atividade pozolânica, estrutura cristalina delineada e constituída 

majoritariamente por quartzo, ostentando-se como um potencial suplente dos agregados 

minerais. 

Já as fibras incorporadas na mistura asfáltica fluída são constituídas por algodão, 

poliéster e elastano. As fibras inorgânicas, ou sintéticas, como o elastano e o poliéster, 

têm a vantagem de apresentar comportamento mais homogêneo; porém, mesmo a fibra 

de algodão sendo uma fibra orgânica e heterogênea, possui pontos relevantes, como a 

biodegradabilidade, baixo custo energético de obtenção e densidade, além de fácil 

disponibilidade. A inclusão de fibras em materiais asfálticos possui vantagens quanto à 
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melhoria na resistência e na durabilidade das misturas asfálticas e misturas asfálticas 

muito fluidas, como o microrrevestimento asfáltico. 

Destarte, com o intuito de aprimorar o desempenho do microrrevestimento, a 

corrente pesquisa visa realizar a dupla incorporação de cinza pesada de bagaço de cana-

de-açúcar (CBC) e fibras têxteis em sua composição. Desenvolvendo, desse modo, a 

melhor dosagem da mistura asfáltica fluida, analisando a concentração dos respectivos 

insumos e demais materiais constituintes do microrrevestimento asfáltico a frio para tal 

operação. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O microrrevestimento asfáltico é a técnica mais utilizada no país para a 

restauração funcional do pavimento quando se refere ao uso de tratamentos da camada 

superficial, por conta da facilidade de aplicação e baixo custo de fabricação, substituindo 

onde anteriormente empregava-se a lama asfáltica.  O microrrevestimento ainda é visto 

como uma evolução da lama asfáltica, pois a emulsão aplicada nessa composição é 

modificada por polímero, formulada de tal maneira que possibilite que a interação com 

os agregados seja lenta e posteriormente sua cura, isto é, a ruptura das micelas de asfalto, 

ocorra de forma rápida, com o intuito de liberar o tráfego em pouco tempo (em torno de 

duas horas após a implementação), majorando a vida útil de serviço (BERNUCCI et al., 

2008). 

 Essa técnica é aplicada principalmente na recuperação das condições funcionais 

de pavimentos danificados, assim aplicada como capa selante para o aumento da 

impermeabilização de revestimentos asfálticos, como camada de revestimento em obras 

de pavimentação em trechos de baixo volume de tráfego e como camada intermediária 

para posterior aplicação de reforço estrutural, servindo como antirreflexão de trincas. 

Além de possuir vantagens quanto a logística, se comparada a misturas asfálticas a quente 

ou até mesmo misturas de concreto, pois pode ser transportada a grandes distâncias, sem 

precisar se preocupar com o controle da temperatura do material (WANG et al., 2014). 

Porém, a atribuição estrutural pode ser considerada inexistente e, desse modo, serve 

principalmente no aperfeiçoamento da textura rugosa do pavimento, desenvolvendo 

maior resistência à derrapagem e diminuindo a distância de frenagem, consequentemente 

concedendo aumento significativo na segurança da via.  
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 A técnica de microrrevestimento cresce em uso ano a ano e melhorias no processo 

de fabricação são necessárias. Nesse contexto, distintos materiais vêm sendo adicionados 

a esse tipo de tratamento, com o objetivo de aperfeiçoar seu desempenho. Em vista disso, 

na presente pesquisa focou-se essencialmente em dois compostos industriais, a cinza de 

bagaço de cana-de-açúcar (CBC) e fibras têxteis, constituídas por algodão, elastano e 

poliéster. Efetuando-se assim um comparativo entre o microrrevestimento com a dupla 

incorporação da cinza e da fibra, o microrrevestimento com somente a presença das fibras 

e a amostra referência (sem modificação). 

Quanto à CBC, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a 

CONAB (2019), para a safra brasileira de cana-de-açúcar 2019/20 presume-se aumento 

de 0,3% se comparada a safra anterior, com produção em torno de 622,27 milhões de 

toneladas. Mesmo com o crescimento pouco expressivo na safra, o país continua sendo 

destaque no setor sucroalcooleiro mundial, o que implica em produção continuada do 

resíduo anualmente.  

Vale destacar que no Brasil cerca de 95% de todo bagaço produzido em usinas 

sucroalcooleiras são queimados em caldeiras para geração de energia em usinas de 

biomassa, obtendo, como resíduo, a cinza de bagaço de cana-de-açúcar. Já a cada tonelada 

de cana produzida são originados cerca de 260 kg de bagaço, por sua vez, a cada tonelada 

de bagaço residual se é adquirido em torno de 24 kg de cinza (FIESP/CIESP, 2001). 

Assim espera-se uma geração por volta de 3,9 milhões de toneladas de CBC para esse 

ano. Todavia, a disposição desse material não obedece, na maioria dos casos, as práticas 

recomendadas de destino, podendo se configurar em sério problema ambiental (FRÍAS et 

al., 2011). Nada obstante, a CBC possui suas vantagens, por ser composta, basicamente, 

de sílica (SiO2), e com dimensões similares a da areia fina, desse modo apresentando 

potencial para ser utilizado como adição mineral (CORDEIRO et al., 2008 e MARTINS 

FILHO, 2015). Além do mais, materiais minerais na fração areia estão cada vez mais 

escassos e não são encontrados com facilidade em determinadas regiões do país, desse 

modo, o uso de CBC pode vir a ajudar no preenchimento dessa lacuna. 

 Já as fibras, tanto orgânicas (naturais), quanto inorgânicas (sintéticas), são 

largamente utilizadas na construção civil, seja em solos, matrizes cimentícias, ou até em 

materiais asfálticos, com a finalidade de melhorar as propriedades, especialmente 

mecânicas, desses materiais (CORRADINI et al., 2009; LEI et al., 2010; MACHADO et 

al., 2010; AFROUGHSABET e OZBAKKALOGLU, 2015; ANGGRAINI et al., 2015; 

KONIKI e PRASAD, 2019).  
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No que tange às fibras têxteis, mediante dados da Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e Confecção ou ABIT (2017), o Brasil é a quinta maior indústria têxtil do 

mundo, produzindo em média 8,9 bilhões de peças ao ano. Contudo, segundo o Centro 

Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2009), o setor têxtil apresenta representativo 

desperdício de matéria-prima – tecido – resultante principalmente do processo de corte 

das peças confeccionadas nas fábricas. Nesse cenário, o Brasil gera em torno de 180 mil 

toneladas de resíduos por ano, porém somente 10% desse montante apresenta correto 

descarte, configurando-se num agravante ambiental (SINDITÊXTIL, 2012). 

 Portanto, visto as peculiaridades da aplicação do microrrevestimento asfáltico em 

obras de pavimentação, assim como os problemas ambientais causados e a abundância de 

CBC e fibras orgânicas têxteis na região de Maringá/PR, a presente pesquisa procura 

analisar o microrrevestimento asfáltico com a adição de cinza de bagaço de cana-de-

açúcar e fibras têxteis em serviços de restauração superficial de pavimentos, com o intuito 

de aumentar a trabalhabilidade e melhorar as propriedades mecânicas da mistura, 

mediante a caracterização dos materiais componentes da mesma (agregados, emulsão 

asfáltica, ligante asfáltico, cinzas e fibras), por meio de ensaios laboratoriais, realizando 

a dosagem e análise do microrrevestimento asfáltico com a dupla incorporação, de acordo 

com as normas vigentes. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a dosagem em laboratório do 

microrrevestimento asfáltico com incorporação de cinza de bagaço de cana-de-açúcar e 

de fibras têxteis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos para a análise do microrrevestimento asfáltico são: 

• Analisar a variação do teor de água necessário em cada composição; 

• Determinar o teor ótimo de emulsão, mediante aos ensaios de resistência a abrasão 

úmida e adesão de areia; 

• Avaliar o tempo de cura mínimo referente a coesão; 
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• Averiguar a adesividade mínima do resíduo da emulsão asfáltica com os 

agregados; 

• Verificar o comportamento do microrrevestimento asfáltico com a incorporação 

de ambos os insumos frente ao material de referência; 

• Determinar a melhor dosagem do microrrevestimento asfáltico por meio aos 

ensaios realizados na pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capitulo são apresentados a fundamentação teórica referente ao 

microrrevestimento asfáltico a frio, assim como de seus materiais constituintes e dos 

resíduos analisados na presente pesquisa.  

 

2.1 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO 

Microrrevestimento constitui-se em uma fina camada superficial asfáltica, 

possuindo espessura entre 6 mm a 12,5 mm (ZANIEWSKI e MAMLOUK, 1999), 

composta por agregados minerais, material de enchimento (fíler), emulsão asfáltica 

modificada por polímero, água e aditivos, apresentando consistência fluida (DNIT, 2005; 

KRUMMENAUER e ANDRADE, 2009; USMAN et al., 2019). Ao contrário da lama 

asfáltica, o resíduo presente em sua composição é uma emulsão modificada por polímero, 

formulada de tal maneira que possibilite que a mistura com os agregados seja lenta e 

posteriormente sua cura, isto é, a ruptura do agente emulsificante e liberação das micelas 

de asfalto, ocorra de forma rápida, com o intuito de liberar em pouco tempo o tráfego (em 

torno de duas horas após sua implementação). 

Conforme apresentado por Balbo (2007) e por Xiao et al. (2018), essa é uma 

técnica de baixo custo, que é aplicada sobretudo na recuperação das condições funcionais 

de pavimentos danificados, agindo como capa selante para o aumento da 

impermeabilização de revestimentos asfálticos. Além disso, os microrrevestimentos a frio 

podem ser empregados como tratamento da camada superficial em obras de pavimentação 

nos trechos de baixo a médio volume de tráfego e como camada intermediária para o 

reforço estrutural, servindo como antirreflexão de trincas. Como a contribuição estrutural 

é muito pequena e pode ser considerada inexistente, o microrrevestimento a frio 

desempenha, em especial, aperfeiçoamento da textura rugosa do pavimento, 

desenvolvendo maior resistência à derrapagem e diminuindo a distância de frenagem, 

consequentemente concedendo um aumento significativo na segurança da via 

(BERNUCCI et al., 2008).   

No estudo realizado por Yu et al. (2017) foi aplicado um método matemático utilizado 

para resolução de problemas de modelagem com limitado banco de dados amostrais 

(modelo de sistema Grey), para a previsão do desempenho a longo prazo de 

microrrevestimentos asfálticos na China, mais precisamente na província de Guangdong. 

A região de estudo apresenta clima tropical de monções subtropicais, com uma média 
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anual de temperatura que varia entre 18 ºC a 24 ºC, e precipitação média anual de 1350 a 

2600 mm, e tráfego das vias analisadas categorizado como pesado, possuindo também 

sobrecargas. Já a estrutura do pavimento é constituída por base rígida estabilizada com 

cimento.  Assim, Yu et al. (2017) concluíram que a vida útil do microrrevestimento 

asfáltico a frio é de 4,5 anos em média. Conforme os autores, após a implementação dessa 

técnica de tratamento da camada superficial nos trechos estudados, houve o aparecimento 

de trincas (longitudinais e transversais) somente 12 meses depois, apresentando taxa de 

crescimento de buracos relativamente baixa nos 3 primeiros anos após a execução, porém 

isso depende do tráfego de veículos, fatores climáticos, entre outros. De acordo com Labi 

e Sinha (2003), o microrrevestimento asfáltico a frio aperfeiçoa o desempenho do 

pavimento a longo prazo, elevando sua vida útil de serviço por no mínimo 3 anos.  

O trabalho realizado por Dong et al. (2013), em que foi efetuado um comparativo 

quanto à aplicação de três tipos distintos de tratamentos superficiais (revestimento fino 

de asfalto quente, laminação e preenchimento, e microrrevestimento), relata que o 

microrrevestimento possui melhor custo-benefício, devido ao seu baixo custo de 

execução e também representativa durabilidade. Todavia, a relação custo-benefício piora 

com o aumento do nível do tráfego e depende da situação em que se encontra o pavimento 

antes do tratamento, apresentando certas limitações de execução, sendo inviável sua 

aplicação em casos de pavimentos com condições muito precárias ou em trechos de 

tráfego pesado. Conforme mostrado por Ji et al. (2013), para que a aplicação do 

microrrevestimento asfáltico seja econômica e tecnicamente viável é necessário que o 

mesmo apresente vida remanescente de pelo menos 1,6 anos. 

Ainda, segundo Usman et al. (2019) o desempenho do microrrevestimento 

asfáltico depende da composição e tipo de emulsão assim como do polímero que a 

compõe, da graduação, qualidade e propriedade dos agregados, da condição do pavimento 

onde será implementado o tratamento, fatores ambientais (clima, chuva, entre outros) e 

da qualidade do processo de aplicação, desde a mão de obra, até os equipamentos usados. 

O microrrevestimento, mesmo se constituindo de uma técnica de significativa eficiência 

em serviços de tratamento da camada superficial de pavimento, principalmente em 

trechos de baixo e médio volume de tráfego, é inepto em certos pontos de implantação e 

obra. 

Contudo, o microrrevestimento mostra grande potencial de aperfeiçoamento, com 

alterações em sua composição, desde uma nova formulação da mistura asfáltica fluida no 

que se relaciona à dosagem, como nas pesquisas de Kumar (2016) e de Robati et al. 
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(2015), as quais se basearam em novas proporções de água e emulsão asfáltica na mistura 

do microrrevestimento, até na incorporação de novos materiais (resíduos de construção, 

asfaltos reciclados, cinzas, fibras, minerais, entre outros). 

 

2.2.1 Materiais Constituintes 

a) Emulsões  

Uma emulsão pode ser definida como uma mistura estável constituída de dois ou 

mais líquidos que não se mantém misturados, em que há dispersão coloidal de um em 

outro. Assim, no que diz a respeito à emulsão asfáltica de petróleo (EAP), os dois líquidos 

constituintes são o resíduo asfáltico e a água. Por sua vez, de acordo com o DNIT 

165:2013, emulsão asfáltica é um sistema formado pela difusão de uma fase aquosa em 

uma fase asfáltica, ou vice versa. Contudo, ambos materiais não originam uma emulsão 

asfáltica mediante simples mistura, faz-se assim necessária a inserção de um produto 

auxiliar para preservar sua estabilidade (Figura 1) (BERNUCCI et al., 2008). 

 

Figura 1 – Processo de fabricação da Emulsão Asfáltica 

 

Fonte: Adaptado de Bernucci et al. (2008) 

 

Conforme apresentado por Bernucci et al. (2008), existem materiais especiais, 

denominados de emulsificantes ou agentes emulsionantes que oferecem maior resistência 

à ruptura dos glóbulos de asfalto presentes em emulsões. Dessa forma, a aplicação desses 

produtos varia de acordo com a formulação de cada emulsão, ou seja, das suas 

especificações. De acordo com Pang et al. (2014), a concentração e o tipo de emulsificante 

podem alterar as características reológicas da emulsão asfáltica. A ruptura dos glóbulos é 

Ligante Asfáltico 

Emulsificante 

Água Quente 
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um processo gradativo, que depende do projeto e das condições climáticas do local de 

implementação.  

O processo de fracionamento da emulsão asfáltica é relativamente complexo, 

porém importante quanto ao desempenho final da mistura em que está contido, podendo 

alterar suas propriedades mecânicas com o tempo (MILJKOVIC e RADENBERG, 2015). 

Neste contexto, uma das principais preocupações é quanto sua estabilidade no 

armazenamento e transporte (KHAN et al., 2016), pois as emulsões são vulneráveis a 

agitação mecânica, a variação do pH, a dimensão dos glóbulos de asfalto dispersos, 

referente a taxa de aglomeração, e a interação entre o polímero e o emulsificante 

(USMAN et al., 2019). 

A utilização das emulsões asfálticas, principalmente em obras de pavimentação, é 

baseada no mecanismo de ruptura e evaporação, isto é, após a aplicação desse material 

asfáltico, provoca-se a quebra do equilíbrio do produto, fazendo com que os glóbulos de 

asfalto se unam e formem um material uniforme que envolve os agregados, enquanto a 

água presente na mistura evapora por meio de processo natural.  

A ruptura da emulsão se inicia apenas após a adsorção dos agregados com a 

própria emulsão asfáltica. Esse processo varia de acordo com os tipos de materiais que 

constituem os agregados e a emulsão, como também em relação ao clima, que pode vir 

apressar a evaporação da água. Segundo Miljkovic e Radenberg (2015), a maneira e a 

velocidade com que ocorre o fracionamento da emulsão asfáltica depende de inúmeros 

fatores, dentre eles, o teor de agente emulsificante e do resíduo da emulsão. 

 As emulsões possuem cargas iônicas em suas composições, que podem ser 

positivas (catiônicas), constituídas por agentes emulsionantes do tipo amina, ou negativas 

(aniônicas), que são compostas por emulsificantes do tipo sulfato de sódio (BERNUCCI 

et al., 2008). Sendo as que possuem cargas catiônicas as mais utilizadas no Brasil por 

apresentarem melhor desempenho nos serviços de pavimentação, pois possuem 

significativa qualidade quanto à adesividade para com agregados eletropositivos, tais 

como basaltos, calcário, entre outros amplamente utilizados no país (DE BRITO, 2015).  

Além do mais, de acordo com o DNIT 165/2013, as emulsões asfálticas são 

classificadas conforme o seu tempo de ruptura, configurando-se em emulsões de ruptura 

rápida (RR), ruptura média (RM), ruptura lenta (RL) ou controlada (RC). Conforme 

Instituto do Asfalto (2001) e Ramalho (2011), o tempo de ruptura depende, da quantidade 

de água, ligante asfáltico e da concentração e tipo do agente emulsificante constituinte no 

material asfáltico.  
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As emulsões de ruptura rápida são mais instáveis por possuírem pouca quantidade 

de emulsificante, sua ruptura acontece em até 40 minutos após sua aplicação, já as de 

ruptura média não passam de 2 horas para que ocorra a ruptura dos glóbulos de asfalto, 

denotando de maior estabilidade, contudo as de ruptura lenta são as mais estáveis, 

apresentando um tempo de ruptura mais longo que as demais, em torno de 2 a 4 horas 

(TORRES, 2013). Quanto às emulsões de ruptura controlada, estas são constituídas por 

um produto a base de tensoativos químicos que ajudam a controlar o tempo de ruptura, 

podendo tanto aumentar como diminuir o tempo de misturação, facilitando o emprego, 

por exemplo, de microrrevestimentos a frio em condições adversas de temperatura.  

 Destarte, as emulsões asfálticas possuem ampla aplicação no cenário da 

pavimentação, dentre as quais se destaca tanto o emprego na impermeabilização das 

camadas de base, como também na construção de revestimentos asfálticos a frio em vias 

de baixo volume de tráfego. Desse modo se constituindo, segundo Braham et al. (2013). 

Contudo as emulsões apresentam menor resistência se comparada aos ligantes asfálticos 

a quente, desse modo, conforme Pang et al. (2014), pode-se adicionar aditivos, como 

polímeros, para a melhora do desempenho das emulsões em serviços de pavimentação. 

 

b) Polímeros 

 A utilização de polímeros na modificação do asfalto surgiu com a finalidade de 

aprimorar o desempenho do material, a vista disso, o emprego dessa tecnologia em 

microrrevestimentos asfálticos a frio começou a ser desenvolvida em meados dos anos 

80. Destarte, a incorporação de polímeros no referente método de tratamento da camada 

superficial traz melhoras ao mesmo, eleva a coesão entre o agregado e o ligante, aprimora 

a aplicação em trincas de maior profundidade e concede maior resistência a deformação, 

ampliando assim o campo de emprego do microrrevestimento em obras de restauração e 

manutenção de pavimentos (BROUGHTON et al., 2012; WRIGHT et al., 2018). 

 De acordo com Usman et al. (2019), o polímero melhora o desempenho de 

microrrevestimentos asfálticos em baixa e alta temperatura frente ao aparecimento de 

rupturas e trincas no decorrer de sua vida útil de serviço, porém esse fator depende das 

propriedades e do tipo de polímero incorporado ao material asfáltico. Neste cenário, o 

polímero elastomérico termoplástico SBR (estirene-butadiene rubber) ou borracha de 

estireno butadieno, contribui para melhora no desempenho de microrrevestimentos 

asfálticos quanto a suscetibilidade térmica, adesão do material asfáltico ao agregado e 
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também aprimora as propriedades reológicas, porém em altas temperaturas sua atividade 

torna-se insatisfatória (TABATABAEI et al., 2013; USMAN et al., 2019). 

 

c) Água  

A água que compõe a fase aquosa da emulsão asfáltica em microrrevestimentos é 

importante para o desempenho do material em questão. A concentração de água na 

composição em conjunto com o teor de resíduo da emulsão (ligante), pode modificar o 

comportamento da emulsão e consequentemente o do microrrevestimento, alterando 

assim a consistência, trabalhabilidade e o tempo de operação da aplicação do material em 

campo (WU e FU, 2015).  

Segundo Li et al. (2011), o alto teor de água na emulsão acarretara em uma maior 

segregação e instabilidade, assim como aumentará a fluidez, diminuindo o processo de 

quebra das micelas de asfalto dispersas, com a possibilidade de gerar o fenômeno de 

flutuação do asfalto. Já uma baixa concentração de água formulará uma emulsão com 

maior viscosidade, reduzindo sua trabalhabilidade, dificultando assim sua aplicação em 

serviços de pavimentação. 

Em relação a mistura da emulsão asfáltica com os demais materiais para produção 

do microrrevestimento, a água é um fator determinante em seu desempenho. Em pesquisa 

realizada por Kumar (2016) é relatado esse relacionamento do desempenho do 

microrrevestimento com a quantidade de água no emulsão asfáltica a frio, sendo avaliado 

a proporção de água/emulsão em diferentes faixas granulométricas de trabalho, assim foi 

observado que quanto menor a porcentagem de água na formulação do 

microrrevestimento asfáltico, maior concentração de emulsão será necessária para atingir 

o nível mínimo de trabalhabilidade, isso em todas as faixas analisadas. 

O estudo efetuado por Robati et al. (2015) também expõem esse efeito da 

concentração de água nos microrrevestimentos asfálticos, causando significativa 

influência no desempenho do material, tanto quanto o teor de resíduo da emulsão, 

especialmente no que se refere aos testes de LWT (Loaded Wheel Test) e WTAT (Wet 

Track Abrasion Test). Isso se deu pois, com o aumento da quantidade de água, e do teor 

de resíduo da emulsão asfáltica, elevou-se a umidade das amostras, como também a 

concentração de areia retida nos ensaios de roda carregada ou LWT, podendo causar 

maior deslocamento lateral do corpo de prova, ou seja, deixando a amostra mais plástica. 

Dessa modo, a agua é um vital componente do microrrevestimento asfáltico, 

sendo necessária análise tanto de sua concentração, nas etapas de dosagem, quanto de 
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suas características químicas e físicas, isto é, de sua qualidade, para que não comprometa 

o desempenho do material, como também na dinâmica do processo de evaporação e cura 

do material asfáltico a frio (SAADOON et al., 2017). 

 

d) Agregados  

 A denominação agregado é uma nomenclatura generalizada destinada aos 

materiais pétreos, podendo ser classificados em naturais, para aqueles retirados 

diretamente do meio ambiente, e artificiais, os quais são produzidos mediante a algum 

processo industrial e não natural, apresentando alteração nas características química e/ou 

físicas dos agregados naturais (DNIT, 2006). Os materiais pétreos naturais são obtidos de 

rochas de grandes proporções presente em pedreiras, onde passam pelo processo de 

britagem. Além disso, há agregados naturais que podem ser aplicados do mesmo modo 

que foram retirados do meio ambiente, sem passarem por nenhum tipo de processo, como 

a areia. 

 De acordo com Bernucci et al. (2008), a aplicação de agregados reciclados como 

material suplente de agregados convencionais, principalmente os naturais, em diversos 

setores da construção civil, vem crescendo em alguns países. Com a aplicação desses 

materiais, pode-se reduzir os custos da obra, como também diminuir os impactos 

ambientais causados pelos processos de retirada da matéria prima. Nesse âmbito, destaca-

se a utilização de resíduos de construção civil (RCC) em regiões onde não é encontrado 

com facilidade agregados pétreos, como também dando uma adequada destinação a esses 

resíduos (FERNANDES, 2004).   

Quanto à granulometria, isto é, o tamanho dos agregados, os mesmos podem ser 

classificados em graúdos (com dimensões superiores a 9,5 mm), miúdos (com dimensões 

maiores que 0,075 ou retidos na peneira nº 200 e máximas de 4,8 mm) e em materiais de 

enchimento ou fíler, em que pelo menos 65% do material passa na peneira de nº 200 (cal 

hidratada, resíduo de pedreira, cimento Portland etc.) (DNER-ME 083, 1998). 

Conforme a especificação de serviço DNIT 035/05, a composição dos agregados 

para microrrevestimentos asfálticos é formada por pó de pedra e pedrisco apresentando 

diâmetro menor ou igual a 9,5 mm. São estabelecidas três faixas granulométricas para a 

composição da estrutura do microrrevestimento asfáltico, dependendo do volume de 

tráfego e o nível de serviço da via de implantação (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Faixas granulométricas para microrrevestimento asfáltico 

Peneira de malha quadrada Porcentagem passando (em peso) 
Tolerância 

da curva 

de projeto 

Peneiras 

Faixa I Faixa II Faixa III 
Nome 

Abertura 

(mm) 

½” 12,5 - - 100 - 

3/8” 9,5 100 100 85 – 100  5 

nº 4 4,75 90 – 100 70 – 90 60 – 87  5 

nº 8 2,36 65 – 90 45 -70 40 – 60  5 

nº 16 1,18 45 – 70 28 – 50 28 - 45  5 

nº 30 0,60 30 – 50 19 – 34 19 – 34  5 

nº 50 0,33 18 – 30 12 – 25 14 – 25  5 

nº 100 0,15 10 – 21 7 -18 8 -17  5 

nº 200 0,075 5 – 15 5 -15 4 – 8  3 

Asfalto 

residual 

% em peso 

do agregado 
7,5 – 13,5 6,5 – 12,0 5,5 – 7,5  2 

Fíler 
% em peso 

do agregado 
0 – 3 0 - 3 0 – 3  0,3 

Polímero 

% em peso 

do asfalto 

residual 

3 mín. 3 mín. 3 mín. - 

Taxa de 

Aplicação 
kg/m² 5 – 11 8 – 16 15 -30 - 

Espessura mm 4 – 15 6 – 20 12 – 37 - 

Utilização 
Áreas Urbanas 

Aeroportos 

Rodovias de  

tráfego pesado 

Trilhas de 

Roda 

Regularização de 

Rodovias e 

Rodovias 

de tráfego pesado 

- 

Fonte: Adaptado DNIT-ES 035 (2005) 

No que tange à textura do pavimento, tanto a macro quanto a microtextura são 

significativos pontos na elaboração de um microrrevestimento asfáltico, nesse cenário 

faz-se importante a morfologia do agregado, uma vez que pode alterar o desempenho da 

funcionalidade da mistura asfáltica fluida, quanto à resistência à derrapagem propiciada 

pelo pavimento (XIAO et al, 2018).   

Para Marques (2001), as propriedades dos agregados como resistência, abrasão e 

dureza dependem das características da rocha de origem (basalto, granito etc.). Todavia, 

as etapas de britagem nas pedreiras conseguem afetar efetivamente a qualidade desses 

agregados, mediante a retirada das camadas menos resistentes da rocha e por intermédio 

do resultado da britagem como também na graduação do agregado. Sendo também 

importante a aplicação de agregados com formatos mais próximos ao cúbico, evitando 

assim os de geometria achatada 

Os agregados são importantes elementos que compõem os microrrevestimentos, 

uma vez que esses compostos asfálticos formam estruturas estáveis durante o decorrer de 
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sua vida útil de serviço quando são elaborados e implementados apropriadamente. Por 

isso é fundamental conhecer as características dos agregados constituintes desse material. 

Na pesquisa de Hou et al. (2018), a graduação apresentou expressiva influencia 

no desempenho do microrrevestimento, as amostras formadas por uma graduação grossa 

tiveram um tempo de ruptura ou desmulsificação mais longo, em até três vezes mais lento, 

se comparado com as amostras de graduação fina. Isso se deu, pois quanto menor a 

dimensão dos agregados, maior será a área da superfície especifica e mais rápida é a 

absorção da água, acarretando na diminuição do tempo de ruptura das micelas de asfalto. 

Os autores ainda relatam o fator temperatura, que agregados em temperaturas mais 

elevadas, aceleram o processo de desmulsificação do microrrevestimento a frio. 

Ainda, a composição química e o tipo de agregado podem contribuir para uma 

melhor adesão dos materiais pétreos com o resíduo da emulsão em misturas de 

microrrevestimento, assim como também afetar o tempo de ruptura da emulsão. 

Agregados carregados negativamente, tais como o granito, basalto, entre outros, são 

adequados para emulsões asfálticas catiônicas, já agregados carregados positivamente, 

como o calcário, recomenda-se a utilização de emulsões aniônicas (YAACOB et al., 

2013). Essa relação entre emulsão e agregados é mostrada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Troca iônica e processo de cura de emulsões catiônicas e aniônicas 

misturadas com agregados 

 

Fonte: Adaptado USMAN et al. (2019) 

 

 Segundo Nikolaides et al. (2007), a presença de materiais argilosos nos agregados 

pode ser prejudicial para o desempenho de camadas superficiais dos pavimentos 

asfálticos, pois as argilas são suscetíveis a umidade, isto é, absorvem a umidade, 
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ocasionando deslocamento do betume dos agregados, reduzindo a adesividade entre os 

materiais. Os autores citam os ensaios de equivalente de areia e absorção de azul de 

metileno como ensaios laboratoriais rápidos e eficazes na análise da concentração e 

reatividade de argilominerais nos agregados pétreos, respectivamente. 

No caso dos microrrevestimentos, de acordo com De Castro (2014) a reatividade 

do agregado pode influenciar o comportamento da mistura asfáltica fluída, desse modo 

se é realizado a analise de absorção de azul de metileno, pois agregados com elevada 

reatividade, alta absorção de azul de metileno tendem a não apresentar satisfatória 

compatibilidade com a emulsão asfáltica, podendo acarretar na redução do tempo de cura, 

afetando o emprego e espalhamento da mistura asfáltica fluída em campo. Ainda, de 

acordo com o trabalho desenvolvido pelos autores, o agregado siderúrgico aplicado 

apresentou uma absorção de azul de metileno igual a 2 mg/g, considerado boa e pouco 

reativo, abaixo do limite determinado pela norma ISSA-TB 145 de 10 mg/g. Na pesquisa 

de Dos Reis (2005), determinou-se o valor de absorção de azul de metileno igual a 4 mg/g 

para o granito, também denotando-se de boa reatividade. 

 

e) Cal 

 A cal, segundo a NBR 6453:2002, constitui-se num material mineral originado 

mediante o processo de calcinação de carbonatos de cálcio e/ou magnésio, composto 

basicamente por óxido de cálcio e óxido de magnésio. O mineral é amplamente aplicado 

como material de enchimento, ou filler, em obras de pavimentação, especialmente em 

misturas asfálticas quentes e frias.  

 De acordo com Núnez et al. (2007) e Iwanaga (2011), incorpora-se cal em 

misturas asfálticas visando melhorar a adesividade entre o material aglutinante e os 

agregados. Os autores esclarecem que quando há presença de água na mistura asfáltica a 

ligação entre o concreto asfáltico (CA) e os materiais pétreos diminui, a cal por sua vez 

reage com ambos os materiais reforçando a ligação entre os dois. No trabalho de Kim et 

al. (2003) mediante ao ensaio de Dinamic Shear Reomether (DSR) comprovou-se a 

influência da cal no aumento da vida de fadiga de misturas asfálticas, melhorando a 

coesão e adesividade das mesmas. 

 Em microrrevestimentos asfálticos a frio a cal também é aplicada com as mesmas 

finalidades, aprimorar a adesividade, aumentar a coesão, como também auxiliar no tempo 
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de cura da emulsão asfáltica devido a sua maior superfície especifica e porosidade 

(ROBATI et al., 2014 e ORUC et al., 2013). 

 

2.1.2 Projeto de Microrrevestimento  

 Segundo a NBR 14948:2003 e a ISSA-A 143:2003, para produção do 

microrrevestimento asfáltico é necessário que primeiramente seja realizado ensaios 

laboratoriais, para se determinar as dosagens dos materiais constituintes, assim como 

analisar as propriedades mecânicas mínimas. Verificando dessa forma, a compatibilidade 

entre os materiais, suas respectivas proporções, as condições do trafego onde será 

implementado, o clima e as propriedades das rochas utilizadas na região.  

Nesse contexto, o desempenho do microrrevestimento depende, em maior parte, 

de uma adequada proporção dos materiais que o compõe (USMAN et al., 2019).  Na 

Tabela 2 são expostos os valores limites especificados para a elaboração ideal do 

microrrevestimento asfáltico, assim como seus respetivos ensaios laboratoriais, onde 

serão explicados detalhadamente mais adiante nos próximos tópicos. 

 

Tabela 2 – Ensaios e limites normatizados para o Microrrevestimento Asfáltico 

ENSAIO NORMA DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Tempo de 

Mistura 
NBR 14758 

Determinação do tempo 

mínimo (25 ± 1) ºC 
Min. 120 s 

Perda por 

Abrasão Úmida 

ISSA TB – 

100 ou 

NBR 14746 

Determinação do teor 

mínimo de asfalto pelo 

WTAT (Wet Track 

Abrasion Test) 

Após 1 h de imersão: máx. 538 g/m² 

Após 6 h de imersão: máx. 807 g/m² 

Adesão de 

Areia 

ISSA TB – 

109 ou 

NBR 14841 

Determinação do excesso 

de asfalto pelo LWT 

(Load Wheel Tester) 

Máx. 538 g/m² 

Coesão na 

Ruptura 

ISSA TB – 

139 ou 

NBR 14798 

1) Ruptura mínima em 

30 minutos 

2) Abertura do tráfego, 

mínimo em 60 minutos 

1) 12 kg.cm 

2) 20 kg.cm 

Adesividade 
ISSA TB – 

114 ou 

NBR 14757 

Determinação do 

envolvimento 

ligante/agregado pelo 

WST (Wet Stripping 

Test) 

Min. 90 % de recobrimento 

Fonte: NBR 14948 (2003) e ISSA-A 143 (2003) 
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Ainda, nas normas ISSA-A 143:2003 e ISSA-TB 116:1990, são especificados os 

limites para a concentração de asfalto residual, fíler mineral e polímero, para que o 

microrrevestimento obtenha desempenho satisfatório, tais valores são apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Especificações da composição do Microrrevestimento Asfáltico 

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO 

Asfalto Residual 
5,5% a 9,5% em massa em relação ao agregado 

(9% a 15% de emulsão) 

Fíler mineral 0% a 3% em massa em relação ao agregado 

Polímero Mínimo de 3% em relação ao teor de asfalto residual 

Aditivos (Emulsificantes) Quantidade para possibilitar a consistência da mistura – Projeto 

Água Quantidade para possibilitar a consistência da mistura – Projeto 

Fonte: Adaptado ISSA-A 143 (2003) 

 

Ademais, é preciso definir também a espessura do tratamento, consequentemente 

a graduação que será aplicada, levando em conta o objetivo de seu emprego, o local de 

implantação (clima, condição superficial e estrutural do pavimento, classificação da via 

etc.), assim como a disponibilidade e qualidade dos materiais componentes. Quanto a 

granulometria adequada, o DNIT-ES 035:2005 determina três faixas granulométricas 

para cada tipo de uso (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Faixa granulométrica e sua aplicação no Microrrevestimento 

FAIXA APLICAÇÃO 

Faixa I Áreas urbanas e Aeroportos 

Faixa II Rodovias de tráfego pesado e segmentos com trilha de roda 

Faixa III Regularização de rodovias e rodovias de tráfego pesado 

Fonte: Adaptado DNIT 035 (2005) 

 

2.2 CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR  

Houve um progressivo aumento na demanda mundial de energia, assim combustíveis 

oriundos de biomassas vêm chamando mais a atenção de pesquisadores, isso por causa de sua 

menor agressividade ao meio ambiente, seu potencial de conversão e seu amplo viés 

sustentável (LORENZINI et al., 2010). No que tange aos insumos utilizados para a geração 
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de energia em usinas de biomassa, destaca-se o bagaço da cana-de-açúcar, sobretudo em 

países emergentes, como Brasil, uma vez que, segundo Rodríguez-Díaz et al. (2015), a 

lavoura de cana-de-açúcar se apresenta entre as mais relevantes atividades dentro do setor 

da agricultura no país.  

No Brasil, segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA (2019), a análise realizada mostra que a safra de 2018/2019 

chegou a um montante de 620,41 milhões de toneladas. Ainda, de acordo com as 

informações da CONAB (2019), estima-se um crescimento de 0,3% para a safra de 

2019/2020, prevendo-se a produção de aproximadamente 622 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar. 

A cana-de-açúcar após passar pelo beneficiamento, produz como subproduto o 

bagaço, que é usado como biomassa para produção de energia em usinas. Mediante ao 

processo de queima dessa biomassa agrícola dá-se origem a dois distintos tipos de cinzas, a 

volante - ou leve - e a pesada (Figura 3).  

 

Figura 3 – Fluxograma Simplificado da obtenção das Cinzas 

 

Fonte: Adaptado de De Castro (2015) 

 

A primeira possui granulometria mais fina e características pozolânicas, sendo levada 

pelos gases decorrentes da combustão e retida em filtros presentes nas chaminés, empregados 
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visando a redução do nível de emissão de poluentes para a atmosfera. Já a cinza pesada 

apresenta característica inerte e se encontra depositada no fundo dos caldeirões nos quais 

ocorre a queima do bagaço, possuindo granulometria de maior diâmetro. Um estudo realizado 

pela FIESP/CIESP (2001) estima que a cada tonelada de bagaço de cana-de-açúcar são 

gerados 6 kg de cinza mediante sua combustão. 

Entretanto, toda essa cinza produzida não possui destinação correta do ponto de 

vista ambiental, por isso algumas opções são testadas hodiernamente com o intuito de 

salientar essa problemática, embora não apresentem êxito. Dentre essas alternativas, as 

mais corriqueiras incluem a aplicação da cinza para fertilização de plantas, funcionando 

como agentes de absorção de solo, sem controle algum (GRAU et al., 2015 e RAJAMMA 

et al., 2015). Todavia, por possuírem alta quantidade de material inorgânico (minerais e 

metais) em sua composição, a sua degradação fica prejudicada, fazendo com que aumente 

a possibilidade de contaminação do solo ao reduzir sua permeabilidade (TEXEIRA et al., 

2010).  

Nesse contexto, De Castro (2015) analisou, mediante aos ensaios de solubilização e 

lixiviação, seguindo as especificações da norma NBR 10.004:2004, a cinza volante e a cinza 

pesada de bagaço de cana-de-açúcar. Detectou-se então, perante o ensaio de solubilização, a 

presença de metais pesados em ambos os resíduos, e os resultados referente ao teste de 

lixiviação ficaram próximos, porem dentro dos limites do grupo dos compostos orgânicos. 

Desse modo, configurando-se em resíduos não perigosos, pertencentes a Classe II A – não 

inerte. 

Além disso, a cinza ou CBC denota significativa utilidade como material de 

construção, pois a cinza volante dispõe em um material pozolânico, sendo uma alternativa 

em potencial para ser implementada como adição mineral, aprimorando as características 

pozolânicas das misturas, principalmente das indústrias de cimento e cerâmica (CORDEIRO 

et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2010; DE CASTRO, 2015).  

A cinza pesada, por sua vez, é classificada como material inerte, não reativo, 

possuindo estrutura cristalina bem delimitada, composta principalmente por quartzo e 

apresentado baixo comportamento pozolânico (MARTINS FILHO, 2015). Desse modo, 

podendo ser aplicada como material substituto de agregados minerais em diversos setores da 

construção civil, inclusive em misturas de concretos, misturas asfálticas ou até mesmo, de 

acordo com o trabalho de Ochepo (2014), em solos, para serviços de estabilização, ou em 

camadas granulares de pavimentos (bases e sub-bases). 
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2.2.1 Tipos de Cinzas  

a) Cinza Leve  

A cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar, ou também denominada de cinza 

volante, é obtida através da queima do material fibroso (biomassa) oriundo da cana, 

essencialmente para geração de energia. Outrora sua aquisição só é possivel por conta da 

instalação de filtros na chaminés das usinas geradoras de energia via combustão de 

biomassa.  

Segundo Teixeira et al. (2010) e Cordeiro et al. (2009), o substancial teor de cinza 

volante emitido na atmosfera no decorrer dos anos, acabou se trasnformando em um 

impacto negativo para a saúde das pessoas. Dessa forma, a regulamentação ambiental 

obriga a instalação de filtros para a purgação de gases decorrentes da combustão do 

bagaço (RODRÍGUEZ-DÍAZ et al., 2015), sendo possível a aquisição desse subproduto 

volante e reduzindo o prejuízo ambiental. 

Em razão das suas características químicas, físicas e morfológicas, é exposto que 

a cinza volante possui competência significativa para o seu emprego como mistura 

mineral em materiais pozolânicos, como também em aglutinantes a base de cimento, e 

demais insumos relativos (RAJAMMA et al., 2009; SATA et al., 2012). 

A utilização da cinza volante como suplente de materiais cimentícios e/ou 

cerâmicos, depende da pozolanicidade do resíduo, e ainda não podem ser incorporados 

diretamente no concreto como materiais pozolânicos, a cinza precisa estar em meio 

alcalino para que apresente boa reatividade (BAHURUDEEN e SANTHANAM, 2015). 

Os autores relatam que, distintos métodos de processamento da cinza de bagaço de cana-

de-açúcar alteram o nível de atividade pozolânica presente na composição desse insumo, 

desde as dimensões da partícula, até o pH do resíduo.  

A cinza leve pode ser aplicada em outras áreas, como na pesquisa realizada por 

Gupta et al. (2003), onde a cinza volante foi utilizada como material adsorvente para a 

remoção de metais, cadmio e níquel, presente em águas residuais, nas partículas de menor 

dimensão de cinza chegou-se a uma taxa de adsorção de 99% de material metálico, 

configurando a cinza volante como material eficiente e barato para tal função. 

 

b) Cinza Pesada  

 A cinza pesada é decorrente da queima do bagaço da cana em usinas para 

geração de energia; contudo, diferentemente das cinzas volantes, o insumo é depositado 
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em cinzeiros, uma espécie de recipiente, localizados logo abaixo dos fornos. Além disso, 

a cinza pesada (Figura 4), de acordo com De Castro (2015), possui baixa pozolanicidade, 

constituído substancialmente por quartzo, sendo classificada como um insumo não inerte 

e não perigoso, apresentando potencial para ser empregado como material alternativo de 

agregados minerais. 

  

Figura 4 – Cinza Pesada Bruta de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 
Fonte: Autor (2020)  

  

 Neste contexto, na pesquisa realizada por De Castro (2015), em que se trabalhou 

com a substituição parcial do agregado miúdo, em argamassas, nas proporções de 0% 

(referência), 5%, 10%, 15% e 20%, foi encontrado que o melhor teor de cinza era de 10%. 

Assim, em comparação com a amostra referência, com essa incorporação da CBC, houve 

aumento na trabalhabilidade e redução no volume de vazios. Contudo, também ocorreu 

aumento de permeabilidade da argamassa, porém vista como insignificante, pois as 

demais vantagens se sobressaíram. 

 No trabalho realizado por Martins Filho (2015), em que foi incorporada a 

porcentagem fixa de 25% de cinza pesada como material alternativo da areia natural em 

misturas de blocos de concreto para a pavimentação, em conjunto com a substituição de 

até 10% do aglomerante cimento Portland por cinza leve, averiguou-se que, com os traços 

de 25% de cinza pesada e 2,5% de cinza leve, o material atendeu às exigências das normas 

vigentes. Além disso, mediante a aplicação do Método de Quantificação das Emissões de 

Dióxido de Carbono (Método QE-CO2), observou-se redução de até 11,91% na emissão 

de CO2 na atmosfera. 
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2.2.2 Características Físicas e Químicas   

a) Fluorescência de raios-X  

A análise do material por fluorescência de raios-X (FRX) se dá por meio de um 

ensaio não destrutivo da matéria, com a capacidade de identificar quali-quantitativamente 

os óxidos ou metais presentes na cinza pesada. No estudo aplicado por Rodríguez-Díaz 

et al. (2015), quanto a comparação entre as cinzas de bagaço de cana-de-açúcar de Cuba 

e do Brasil, ambas se mostraram heterogêneas, apresentando duas partículas distintas 

presentes, as irregulares e as fibrosas. Desse modo, por conta da expressiva concentração 

de silício (Si) e oxigênio (O) nas partículas irregulares e fibrosas do bagaço da cana-de-

açúcar, perante os ensaios de Fluorescência de raios-X (FRX) foi-se detectado elevado 

teor de Dióxido de Silício (SiO2) nas cinzas.  

Na pesquisa de Ochepo (2014), também foi realizado o ensaio de Fluorescência 

de raios-X por dispersão de energia (FRX-DE), com cinza de bagaço de cana de açúcar 

da Nigéria. O insumo analisado obteve os seguintes valores frente ao ensaio: 63,47% de 

SO3; 2,25% CaO, 16,55% Al2O3 e 1,57% Fe2O3, expondo que a CBC estudada é uma 

pozolana, possuindo alta concentração de Enxofre e Aluminio em sua composição. 

Nos trabalhos de De Castro (2015) em que foram efetuados ensaios de FRX com 

a cinza pesada originada da Usina Santa Teresina, localizada no distrito de Iguatemi/PR, 

foi obtida a seguinte composição: 57,407% de SiO3, 21,786% de Fe2O3, 6,406% de TiO2 

e 4,312% de Al2O3. Dessa forma, por consequência da soma das concentrações de Dióxio 

de Silicio, Oxido de Ferro e Oxido de Aluminio ser superior a 50% determinado em 

norma, a cinza pesada foi classificada com pozolana. 

 

b)  Difração de raios-X  

 O ensaio de difração de raios-X, é uma técnica quali-quantitativa, não destrutiva, 

aplicada com a finalidade de identificar, de maneira rápida, a estrutura cristalina e amorfa 

dos minerais. É útil principalmente para materiais classificados como grãos finos, que 

possuem dificuldade de identificação em outros métodos, tais como o MEV (Microscopia 

Eletrônica de Varredura), microscopia óptica, entre outros. 

De acordo com Grau et al. (2015), mediante respostas obtidas no ensaio de 

Difração de raios-X (DRX), foi exposto que as cinzas de bagaço de cana-de-açúcar são 

compostas basicamente por dióxido de silício (SiO2), dióxido de alumínio (Al2O3), 

dióxido de ferro (Fe2O3), óxido de magnésio (MgO), óxido de potássio (K2O) e óxido 

de cálcio (CaO). O principal elemento constituinte do resíduo, isto é, que se apresente em 
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maior proporção é o dióxido de silício, com teor variando de 32,8% a 84,2% da 

substância, que se retrata como sendo o agente causador da propriedade hidrofílica da 

cinza, com o potencial de diminuir a condutividade hidráulica, assim, absorvendo 

montante maior de água. Ainda, a CBC possui elevada alcalinidade e pH de 8,65.  

 Segundo Martins Filho (2015), a cinza pesada se mostrou com estrutura cristalina 

bem definida, sendo as fases “Dióxido de Silício (SiO2) – Quartzo” de estrutura cristalina 

hexagonal, e a fase “Moissanite (Silicon Carbide – SiC)” de estrutura também cristalina, 

porém cúbica, principais componentes do insumo, expondo paridade com a areia 

quartzosa. Além disso, o fato de ser um material inerte, não reativo, acaba corroborando 

com a ideia de sua aplicação como material alternativo do agregado miúdo. 

 Os ensaios expõem a cristalinidade da cinza de bagaço de cana de açúcar. No caso 

da cinza brasileira, apresenta mineralogia com elevada concentração de quartzo, que por 

sua vez é composto principalmente por sílica, como também demonstrou o estudo de 

Cordeiro et al. (2009). Contudo, essa proporção de sílica nas cinzas pode vir a ser por 

decorrência da alta absorção de silício (Si) do solo, por intermédio das raízes dos pés de 

cana, retendo essa substância na cutícula e nas paredes celulares da planta 

(RODRÍGUEZ-DIAZ et al., 2015). 

 

c) Análise Microscópica  

 Na análise realizada por Rodríguez-Díaz et al. (2015), as imagens feitas pelo 

equipamento de microscopia eletrônica de varredura (MEV) nas cinzas de bagaço de 

cana-de-açúcar permitiram observar morfologia heterogênea, composta em duas 

classificações: camadas fibrosas e irregulares (Figura 5a).  

 As camadas fibrosas possuem estruturas lineares, com orifícios e roscas em suas 

dobras, compostas essencialmente por substâncias não metálicas, como fósforo, cloro e 

enxofre, com o carbono como principal elemento (Figura 5b). Foram ainda encontrados 

alguns componentes metálicos na cinza brasileira, tais como alumínio, ferro e cálcio 

perante o ensaio de espectrômetro de raios-X (ERX). Já as camadas irregulares são 

formadas essencialmente por silício e oxigênio, originando-se mediante o processo de 

fusão e solidificação entre ambos os componentes e os elementos metálicos (Figura 5c). 

Conforme os autores, a cinza brasileira possui alto teor de substâncias inorgânicas, dentre 

as quais, prevalece a concentração de sílica (SiO2). 
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Figura 5 – Microscopia eletrônica de varredura da Cinza Pesada 

  
(a) 

     
                       (b)                                                         (c)  

Fonte: Rodríguez-Diaz et al. (2015) 

  

 Na pesquisa de Grau et al. (2015) mediante a aplicação do MEV, as cinzas 

pesadas apresentaram superfícies rugosas e elevada porosidade (Figura 6). 

 

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura de CBC 

   

 

Fonte: Grau et al. (2015) 
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 Além disso, o insumo é composto por uma mistura heterogênea, constituída por 

variados formatos e dimensões, além de apresentar uma estrutura de casca o que acarreta 

numa redução da densidade do resíduo (GRAU et al., 2015). 

 

d) Materia Orgânica 

 Na pesquisa de Nunes (2009), o autor analisou as propriedades fisicas e 

quimicas da cinza pesada de bagaço de cana-de-açucar oriundo de distintas localidades, 

com o intuito de sua aplicação no setor da construção civil. Em vista disso, foram-se 

verificados a concentração de materia orgânica e cabono organico presente nos insumos, 

para tal coletou-se amostras de quatro diferentes usinas, localizadas nas cidades de 

Iguatemi/PR, Rondon/PR, São Tomé/PR e Cidade Gaúcha/PR, obtendo-se o seguintes e 

respectivos valores referentes de 3,55% e 1,97%, 1,36% e 0,76%, 1,35% e 0,75% e  de 

5,3% e 2,95%. 

 Já no trabalho de Martins Filho (2015), avaliou-se a materia organica da cinza 

pesada derivada da usina termoelétrica localizada na cidade de Iguatemi/PR, mediante o 

ensaio decrito na norma NBR 13600:1996, obtendo-se o valor médio de 1,45%. Fagundes 

(2018) também efetuou a caracterização da cinza pesada de cana-de-açúcar proveniente 

da usina de Iguatemi/PR, quanto ao ensaio da matéria organica, empregou-se o método 

presente na norma NBR 13600:1996, adquirindo-se o valor médio de 0,17%. 

Constatando-se, desse modo, que a concentração de materia organica varia não somente 

quanto a localização, mas também de safra para safra. 

 

e) Densidade real  

 Nunes (2009), obteve mediante o ensaio de massa específica com a cinza pesada 

de bagaço de cana-de-açúcar um valor de 2,66 g/cm³, valor adjunto ao adotado na 

pesquisa para a massa específica da areia, apresentando assim propriedades semelhantes. 

Ainda, segundo Martins Filho (2015), a cinza pesada aplicada em sua pesquisa obteve 

uma massa específica igual a 2,75 g/cm³.  

 No trabalho de Fagundes (2018), aplicando-se o ensaio de densidade real 

presente na norma DNER-ME 084:2005, a cinza pesada avaliada obteve uma densidade 

média de aproximadamente 2,68 g/cm³.  
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f) Granulometria  

 Quanto à granulometria, as cinzas de bagaço de cana-de-açúcar apresentam 

dimensões inferiores se comparadas a outras cinzas derivadas de biomassas, como as 

decorrentes da queima de madeira e carvão, como relatado no estudo de Grau et al. 

(2015). Ainda, conforme os autores, no que se relaciona a densidade a granel, a CBC 

apresenta valores menores do que as demais. 

 Segundo a análise granulométrica empregado no trabalho de Nunes (2009), 

Martins Filho (2015) e De Castro (2015), constatou-se que mais de 50% da CBC ficaram 

contidas entre as peneiras de 0,06 mm a 0,2 mm, sendo, de acordo com a NBR 6502:1995, 

similares às areias médias.  

 

g) Tipo de resíduo  

 A cinza de bagaço de cana-de-açúcar é um insumo com uma morfologia 

heterogênea, constituída por duas classes, as fibrosas e as irregulares. Esse material ainda 

possui largo potencial para ser empregado como adsorvente de poluentes presentes nas 

águas, devido a suas propriedades químicas, físicas e morfológicas, ou seja, seu elevado 

teor de sílica, se comportando como um material mesoporoso e possuindo em sua 

superfície o predomínio de cargas negativas (RODRÍGUEZ-DIAZ et al., 2015). 

 Nas pesquisas de Martins Filho (2015) e Rodriguez-Díaz et al. (2015), foi se 

verificado um pH básico nas cinzas de bagaço de cana-de-açúcar analisadas, onde foram 

obtidos os valores de 9,88 e 7,20, respectivamente. 

 Mediante a avaliação da resistência à perda de massa pelo aumento da 

temperatura, na pesquisa de Agredo et al. (2014), realizou-se a o ensaio de TGA 

(Termogravimetria) em duas condições distintas, em meio inerte (gás nitrogênio) e não 

inerte (gás oxigênio). O ensaio efetuado com gás nitrogênio obteve-se um perda de massa 

de 11,2% somente na temperatura de 1000 ºC, onde não foi possível detectar o 

comportamento da matéria orgânica presente na cinza, desse modo executou-se o teste 

em meio não inerte, onde ocorreu um pico de perda de massa entre 300 ºC e 500 ºC, 

referente a matéria orgânica não queimada presente na cinza pesada.  

Quanto ao comportamento da cinza pesada relativo sua periculosidade, no 

trabalho de Martins Filho (2015) efetuou-se análise de lixiviação e solubilização, ambos 

os ensaios foram realizados seguindo a norma NBR 10.004:2004, onde o insumo foi 

classificado como resíduo Classe II A – não perigoso e não inerte. 
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2.3 FIBRAS 

 Quanto às fibras, de acordo com Ramalingam et al. (2017), os andamentos de 

projetos e pesquisas nessa área se iniciaram por volta de 1950. No começo, as análises 

foram efetuadas aplicando tela de arame com a finalidade de reforço em misturas 

asfálticas, posteriormente foi-se implementado tela de amianto, porém esse material 

apresentava risco a saúde. Contudo, as pesquisas ficaram mais avançadas, e assim outros 

tipos de fibras foram sendo estudas, tais como fibras de poliéster, naturais compostos 

sobretudo por celulose, polipropileno, minerais, entre outras (CHEN et al., 2008 e 

TAPKIN et al., 2009). As fibras são adicionadas nas misturas asfálticas para elevar a 

resistência a fissuras, melhorar o desempenho do pavimento quanto ao atrito com o pneu 

(agente antiderrapante), estabilizar as misturas asfálticas impedindo a perda de ligante, 

como também majorar a vida útil de serviço dessa estrutura (KRUMMENAUER e 

ANDRADE, 2009; LEI et al., 2010). 

 Nesse cenário, o elementar intuito da incorporação de fibras em misturas 

asfálticas, quentes ou frias, é funcionar como material de reforço, especialmente quanto 

às resistências à tração e ao cisalhamento, e assim desenvolver a resistência à deformação 

no decorrer do processo de escoamento e fadiga da mistura (ABTAHI et al., 2013). 

Conforme a pesquisa de Ferroti et al. (2014), analisou-se o comportamento de uma 

mistura a frio de alto desempenho, mediante a incorporação de três diferentes tipos de 

fibras (celulose, galscelulose e nylon-poliéster-celulose). Nesse estudo foram analisados 

distintos tempos de cura (1, 7, 14 e 28 dias), em condições úmidas, adicionada ao ligante 

asfáltico, e seca, mistura aos agregados. Assim, foi verificado que no prazo de 7 dias de 

período de cura, as amostras com 0,15% de fibra de celulose apresentaram desempenho 

superior, quanto a resistência a tração, ao da mistura referência (sem fibra) com 28 dias 

de cura, mostrando assim o significativo potencial das fibras em misturas asfálticas.  

 Já na pesquisa realizada por Shanbara et al. (2018), os resultados expuseram que 

essa melhora na resistência à tração depende do tipo de fibra, no caso do estudo foram 

aplicadas fibras naturais e sintéticas em CMA (Cold Mix Asphalt) ou mistura asfáltica 

fria, e ambas apresentaram substancial desempenho no que se refere à deformação 

permanente em ensaios de trilho de rodas em altas temperaturas, nesse sentido as misturas 

reforçadas com fibras possuem potencial para carregarem cargas mais elevadas em 

condições de maiores temperaturas. Além disso, com a execução do ensaio de MEV 

(Microscopia Eletrônica de Varredura), apontou-se que a irregularidade presente na 

superfície das fibras forneceu, isto é, auxiliou no intertravamento do material com a 
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mistura betuminosa. Também, decorrente da orientação aleatória das fibras no CMA, 

houve melhora na resistência à transmissão de trincas na estrutura. 

 No trabalho de Wang et al. (2014) foram incrementadas fibras de carbono em 

misturas asfálticas com a finalidade principal de melhorar a propagação de micro-ondas, 

visando o derretimento de neve/gelo nas estradas localizadas em regiões de frio extremo. 

Os testes apresentaram resultados positivos, obtendo aumento de até 1,5 vezes a 

resistência à flexão nas amostras com 0,75% de fibras, como também aumento gradativo 

da resistência à compressão em corpos de prova até a porcentagem de 0,45% de fibra, 

depois da mesma a resistência à compressão decaiu, porém, em seu pico, chegou a 

apresentar resistência de até 32% a mais que a amostra referência (sem fibras). Assim, as 

fibras de carbono possuem certas vantagens de aplicação em misturas asfálticas, podendo 

elevar a resistência à tração e se apresentam como bons condutores elétricos e 

eletromagnéticos (CHACKO et al., 2007), facilitando a transmissão de micro-ondas nos 

pavimentos, auxiliando no derretimento do gelo, dando maior segurança para os usuários. 

 Existe ampla variedade de fibras no mercado, tais como fibra de poliéster, de 

amianto, celulose, polipropileno etc. (NAPIAH et al., 2003). Como antes citado, a 

implementação das fibras em misturas asfálticas em geral traz um aprimoramento nas 

propriedades mecânicas desses materiais asfálticos. Como por exemplo as fibras de vidro 

melhoram a resistência à fissuração, como também à deformação permanente em misturas 

asfálticas (MAHREZ et al., 2005), já as fibras de aço e de basalto concedem maior 

estabilidade para as mesmas, de acordo com as pesquisas feitas por Serin et al., (2012) e 

Morava (2012), respectivamente. 

 Entretanto, mesmo com a vasta aplicação desse método de adição de fibras em 

tecnologias da pavimentação, no caso, em misturas asfálticas, o desenvolvimento de 

trabalhos utilizando fibras vegetais, obtidas de forma natural, possui baixa exploração, 

com um número limitado de estudos. Contudo, há ampla gama de fibras naturais como 

palha, coco, sisal, bambu, cana-de-açúcar, algodão, entre outras, que dispõem de 

relevante resistência e seu uso em misturas asfálticas seria vantajoso. Dentre as vantagens, 

destacam-se a baixa densidade presente nessas fibras, além de oferecerem maior 

economia às obras, decorrente do seu baixo custo e pequena gasto energético durante sua 

obtenção, biodegradabilidade e desgaste inferior ao decorrer do processamento 

(RAMALINGAM et al., 2017). Porém, as propriedades das fibras naturais variam com 

sua origem, podendo ser classificadas em bast ou caule (juta, banana, linho, cânhamo), 
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folha (sisal, pinheiro) e sementes ou fibras de frutos (fibra de coco, algodão, palmeira) 

(ABIOLA et al., 2014). 

 Visto significativas pesquisas sobre a incorporação de fibras, é possível 

observar os pontos positivos desse método para aprimorar as propriedades mecânicas de 

materiais asfálticos frios. Os testes mostram que o teor de adição, assim como o 

comprimento e características das fibras alteram o desempenho das misturas.  

 

2.3.1 Tipos de Fibras  

a) Fibra de Algodão  

 De acordo com Bashar e Khan (2013), o algodão se constitui essencialmente de 

uma fibra celulósica de origem natural, sendo uma das mais aplicadas fibras na indústria 

têxtil, com um consumo médio mundial para o setor de vestuário de 48% (BROADBENT, 

2001), decorrente de suas notáveis propriedades, dentre elas versatilidade, suavidade, 

capacidade de ventilação (respiração), além de apresentarem elevada eficácia de 

absorção, assim a fibra de algodão oferece conforto, bom acabamento e também é um 

material biodegradável. 

 O potencial de absorção dessa fibra é devido a sua característica hidrofílica, que 

o permite absorver a umidade e, logo em seguida, com rapidez, consegue evaporá-la 

(BLEDZKI e GASSAN, 1999). Porém, essa propriedade da fibra de algodão, pode vir a 

afetar o desempenho da emulsão, pois ao absorver água da solução pode acelerar o 

processo de rompimento das micelas de asfalto, diminuindo significativamente a 

trabalhabilidade o material asfáltico, por exemplo, em obras de microrrevestimento. 

Contudo, conforme Lam et al., (2012), a fibra de algodão possui certas limitações, 

tais como a geração de rugas no desgaste, significativas taxas de encolhimento do material 

e sua vulnerabilidade a degradação mediante a ataque microbiano.  

 Quanto sua competência em obras de pavimentação, mais precisamente em 

misturas asfálticas, a fibra de algodão pode ser um material promissor, pois basicamente 

é uma fibra composta por celulose, e classificada como fibra natural. Segundo Abiola et 

al., (2014) a aplicação de fibras naturais com a finalidade de reforço apresenta algumas 

vantagens, dentre elas a sua fácil disponibilidade, sua biodegradabilidade, baixo gasto 

energético para obtenção, além de possuir baixa densidade. Contudo os autores apontam 

algumas desvantagens também, como possibilidade de pequena compatibilidade com a 

mistura e a elevada propriedade hidrofílica. Porém, para aprimorar as características das 
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fibras naturais, alguns estudiosos analisam as propriedades mecânicas da hibridação de 

fibras sintéticas com naturais.  

 

b) Fibra de Poliéster  

 O poliester é, segundo Yao et al., (2013) e Wang et al., (2016) um material 

constituinte do tecido, apresentando potencial para sua aplicação como aditivo, assim 

como também em pavimentos flexiveis, com o intuito de aprimorar as propriedades de 

tração das misturas asfálticas. Qian et al. (2014) afirmam que, em dosagem adequada do 

teor de fibra de poliester em misturas asfálticas, pode elevar substancialmente a 

resistencia à tração do material reforçado com a fibra. 

 No estudo realizado por Xu et al., (2014), em que os autores analisaram as 

consequências da incorporação de fibras de poliester em misturas asfalticas de altas 

temperaturas, foi relatado que as fibras podem melhorar a resistencia à deformação 

permanente, aumentar a estabilidade, viscosidade, como também a rigidez da mistura 

asfáltica (isso devido ao poder de absorção da fibra, que pode vir a absorver o aglutinante 

asfaltico e causar essa elevação na viscosidade, e também no enrigencimento do material), 

sendo esse aumento positivo, pois o mesmo oferece maior adesão na interface entre o 

aglutinante e a propria fibra de poliéster. Ainda, segundo Wu et al., (2008) e Chen et al., 

(2009), a adição das fibras na mistura asfaltica fornece maior coesão entre os elementos 

pétreos. Dessa maneira, a fibra de poliéster age de maneira benéfica na estrutura da 

mistura asfaltica.  

 Na pesquisa elaborada por Button e Hunter (1984) foram analisadas distintas 

fibras sintéticas, dentre as quais a fibra de poliéster, como aditivos com o objetivo de 

diminuir a ruptura das misturas asfálticas. De acordo com os resultados obtidos, a fibra 

de poliéster elevou a resistência da mistura, reduzindo a transmissão de fissuras e 

melhorando o desempenho da mistura asfáltica, chegando até em retardar de 2 a 3 anos o 

tempo para o surgimento das fissuras reflexivas. Chen e Lin (2005) citam em seu trabalho, 

no qual verificaram o efeito do reforço fibra de poliéster, de celulose e lã de rocha em 

aglutinantes betuminosos, que quanto maior o teor de fibra de poliéster na mistura, maior 

era a resistência à tração.  

 Destarte, no trabalho de Xiong et al., (2015), os pesquisadores fizeram 

comparação do desempenho de quatro diferentes fibras, dentre elas as de brucita, lignina, 

basalto e poliéster, em misturas asfálticas. Mediante aos ensaios efetuados, foi observado 

que a fibra de poliéster possui capacidade para aprimorar o desempenho das misturas 



49 
 

asfálticas, contudo os autores relatam que, por conta do seu elevado custo, esse material 

não pode vir a ser aplicado com tanta facilidade. Entretanto, se comparada às demais 

fibras, a amostra com a adição de fibra de poliéster obteve maior estabilidade, chegando 

a ser 73% superior à amostra de referência e também aumentou a resistencia a tração, em 

comparação as outras quatro fibras analisadas. Li (1992) relata que, quanto mais elevada 

é a resistência à tração da mistura asfáltica, mais alta será a capacidade de suportar o fluxo 

rodoviário, evitando o aparecimento de fissuras. Dessa maneira, a fibra de poliéster é um 

material que apresenta significância nesse campo da pavimentação.  

 

c) Fibra de Elastano  

 As fibras de elastano são fibras da classe das sintéticas, sendo constituídas por, no 

mínimo, 85% de poliuretano segmentado em sua composição (QADIR et al., 2014). Essas 

fibras são empregadas, especialmente, em agregação com outras fibras, para conseguir 

maior controle de estiramento e recuperação, protegendo assim a fibra de elastano de 

possíveis degradações, decorrentes de ações mecânicas (SENTHIKUMAR et al., 2011 e 

MIHAILOVIC et al., 2007). Segundo Qadir et al. (2014), é muito comum a utilização de 

fibras de elastano filiados a fibras de algodão nas indústrias têxteis, por conta do aumento 

do conforto e do desempenho em confronto a outros fios mais tradicionais. 

 Quanto ao seu comportamento, as fibras de elastano possuem características 

viscoelásticas (GORJANC et al., 2008), podendo se alongar e voltar ao formato inicial, 

possuindo substancial resiliência. No estudo realizado por Qadir et al. (2014), com a 

presença de elastano no tecido, há aumento na densidade do mesmo, elevando também a 

resistência ao rasgo, como sua elasticidade, apresentando maior recuperação do tecido 

depois de distendido, contudo houve redução na resistência à tração do material. Para 

Eryuruk e Kalaoglu (2016), a medida que aumenta a porcentagem de fibras de elastano 

na composição do tecido, isto é, na malha, eleva também a resistência à quebra do mesmo.  

 

2.3.2 Incorporação de Fibras no Microrrevestimento 

 As fibras podem ser adicionadas de diversas formas e métodos, dependendo da 

finalidade, e das propriedades e tipos dos materiais constituintes do microrrevestimento. 

No trabalho desenvolvido por Otadi e Tanzadeh (2018), no qual foram incorporadas fibras 

de polietileno, constituindo-se por sua vez de fibras sintéticas e com propriedade 

hidrofóbica, no microrrevestimento asfáltico com emulsão modificada por copolímero 
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SBS (estireno-butadieno-estireno) em conjunto com nanosílica e nanoclay, foi realizada 

a mistura seca da fibra com os agregados, e somente em seguida foi introduzida a água e 

posteriormente a emulsão asfáltica. 

 Já na pesquisa de Wang et al. (2014), o processo de incorporação da fibra de 

carbono ao microrrevestimento se deu de forma mais controlada. Em um recipiente de 

vidro foram colocados a fibra de carbono, a água, em temperatura entre 35 ºC e 45 ºC 

durante todo procedimento, e um agente de dispersão, empregado com a finalidade de dar 

uniformidade à mistura. Em seguida os materiais sofreram uma agitação ultrassônica de 

250 kW, durante um período de 5 minutos e depois a mistura foi agitada manualmente 

por mais dois minutos, para que assim fosse posteriormente misturado com o uso de um 

equipamento rotativo JJ-5 com o restante dos materiais, como a emulsão asfáltica, 

agregados finos, cimento e água, por um período de 30 segundos, produzindo um 

mástique asfáltico. Logo, agregados de granulometria mais grossa foram adicionados ao 

mástique, passando por uma agitação de 60 segundos, com o intuito de dar origem a um 

microrrevestimento asfáltico com fibra de carbono mais uniforme possível. 

 Em estudo feito por Krummenauer e Andrade (2009), incorporou-se fibra residual 

de couro originado das indústrias têxteis, foram analisadas as amostras de 

microrrevestimento a frio mediante aos ensaios de abrasão úmida, aderência de areia e 

coesão, com a adição das fibras nas proporções de 0,3%, 0,5% e 0,7%. Quanto aos 

resultados obtidos verificou-se no ensaio de abrasão úmida, que as amostras com 0,3% 

de fibras obtiveram melhores resultados em comparação as amostras referência, sem 

resíduos, porém com o aumento da concentração de fibra houve maior absorção da 

emulsão, levando à desagregação dos demais materiais constituintes e consequentemente 

reduzindo a resistência à abrasão. Já no ensaio de aderência de areia por roda carregada, 

somente as amostras de referência e com 0,3% de resíduo apresentaram valores dentro 

dos limites determinados pela norma ISSA-TB 109:2018. No ensaio de coesão verificou-

se que nenhum dos projetos de microrrevestimento atendeu às especificações da NBR 

14798:2017, porém a amostra com melhor desempenho foi a com adição de 0,5% de fibra. 

Desse modo, determinou-se como dosagem ótima o teor de 14% de emulsão com adição 

de 0,3% de resíduo, em que posteriormente foi aplicado em campo as amostras com e 

sem resíduo, onde observou-se um melhor aspecto visual nas faixas restauradas com 

microrrevestimento composto por fibra. 

 Na pesquisa de Wright et al. (2013) avaliou-se a incorporação de diferentes tipos 

de fibras, dentre elas fibras de vidro, basalto, sintética, celulose, e vidro moído no 
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microrrevestimento asfáltico, mediante a análise da consistência, perda de massa por 

abrasão úmida (1 h e 6 h de imersão), coesão (30 min e 60 min) e adesividade. As fibras 

empregadas possuíam 12,5 mm de comprimento, adicionas em proporções de 0,2% em 

relação aos agregados e misturadas primeiramente com os agregados (mistura seca) e em 

seguida inseriu-se a emulsão, com a finalidade de garantir uma melhor consistência. 

Quanto aos resultados, somente as amostras com fibra de vidro atendeu a todos os 

critérios de avaliação, apresentando ainda aumento de 23% na resistência à tração e de 

200% na vida de fadiga, em comparação as amostras sem resíduo. 

 Nos trabalhos de Yao et al. (2016) foram analisados o desempenho em campo de 

microrrevestimentos com incorporação de fibras de polipropileno e basalto. Verificou-se 

que, com adição de 0,1% de fibra, em geral, o desempenho foi aprimorado, porém a fibra 

de polipropileno apresentou resultados ligeiramente superiores em relação às fibras de 

basalto.  

O estudo de Luo et al. (2019) teve como objetivo verificar o grau de influência e 

o nível de significância entre a dosagem e o tipo de fibra incorporado no 

microrrevestimento asfáltico. Os autores analisaram em laboratório o microrrevestimento 

a frio sem e com a adição de fibras, aplicando dois tipos, de polipropileno e de basalto, e 

fibra hibrida, em proporções de 0,05%, 0,1%, 0,2% e 0,3%, com 6 mm de comprimento. 

A avaliação foi realizada mediante os ensaios de abrasão úmida (1 h e 6 h imersa), 

resistência à fissura e ao sulco, sendo que os valores obtidos foram ponderados com o 

auxílio de um software. Segundo os resultados adquiridos, o tipo de fibra influencia várias 

propriedades do microrrevestimento, porém a sua dosagem tem um peso maior, ainda a 

mistura asfáltica fluída com fibra apresentou melhor desempenho frente aos ensaios 

efetuados, em comparação a amostra sem fibra,  recomendando-se o emprego de fibra 

entre 0,1% e 0,2%, já a fibra hibrida por sua vez, possui todas as vantagens de ambas as 

fibras e nesse caso, custo mais baixo. 

 

2.3.3 Ensaio Termogravimétrico em Fibras 

A termogravimetria (TG) se constitui em uma técnica realizada em ambiente 

controlado, isto é, em laboratório, que visa a análise da variação de massa de determinada 

amostra, em decorrência da alternância de temperatura (leitura de temperatura), ou 

também em função do tempo apresentando uma temperatura fixa (modelo isotérmico).  

Segundo De Farias (2000), a termogravimetria é uma técnica já reconhecida, 

possuindo substancial confiança para a análise quantitativa do arranjo químico de 
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compostos inorgânicos. Porém, podem ser empregadas para análise da degradação de 

materiais em geral.  

 O processo de aplicação dessa técnica é simples, sendo preciso alguns 

equipamentos, como uma balança de alta precisão, onde se é medida a massa da amostra 

durante o ensaio, suporte de amostra (cadinho de platina), termopares para medição da 

temperatura, forno (com temperaturas de até 900 ºC), um sistema de gás de purga, com a 

finalidade de prover uma atmosfera inerte, um fluxo de gás, para a liberação dos gases 

produzidos no decorrer do processo, e um microprocessador para a análise dos resultados, 

esboçando-se um gráfico. 

 Assim, no que diz a respeito da aplicação do ensaio de TG em fibras, tem-se na 

pesquisa efetuada por Souza (2010), a qual objetivou a análise comportamental do 

concreto asfáltico com a incorporação de fibras sintéticas, no caso constituídas por 

polipropileno e aramida, no ligante asfáltico da mistura, que ambas fibras possuem 

substancial resistência a temperaturas elevadas, pois a estrutura dos polímeros não 

apresentaram perda de massa até 400,51ºC e 579,55ºC respectivamente. Vale salientar, 

que a temperatura de trabalho do ligante asfáltico situa-se em torno de 165 ºC. 

 Contudo, quanto a fibras naturais, segundo a pesquisa de Mulinari (2009), as 

fibras de celulose, derivadas da cana-de-açúcar, analisadas apresentaram perda de massa 

a partir dos 200 ºC, possuindo duas fases de degradação, a primeira entre 200 ºC a 400 ºC, 

relativa à degradação térmica do insumo, e a segunda de 400 ºC a 600 ºC, com a 

decomposição final da fibra. Ainda, no estudo das fibras de sisal realizado por Neira 

(2005), a fibra natural atingiu a primeira perda de massa aos 105 ºC, porém a mesma é 

referente à eliminação da umidade presente no material, contudo a partir de 200 ºC inicia-

se a degradação polimérica, com perda de massa em torno de 30%, já entre 240 ºC e 340 

ºC averiguou-se a perda da celulose e seus componentes, logo dos 340 ºC até os 600 ºC 

ocorreu a degradação da lignina e demais constituintes da fibra, sobrando somente a cinza 

ao final do ensaio. Nesse contexto, é exposto menor resistência a altas temperaturas das 

fibras naturais em comparação com as sintéticas, por conta de sua alta biodegradabilidade. 

2.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em Fibras 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é um procedimento aplicado para 

averiguar, mediante aplicação de feixes de elétrons, a estrutura da superfície de algum 

material, mistura ou sólido, gerando imagens com elevada ampliação. De acordo com os 

estudos de Shanbara et al. (2018), com o auxílio do MEV foram observadas as interações 
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das fibras analisadas com a mistura asfáltica (Figuras 7 e 8), assim as fibras possuíam 

superfícies rugosas e irregulares, principalmente as naturais, que, por sua vez, 

melhoravam o intertravamento mecânico entre elas e a mistura aglutinante.  

 

Figura 7 – Microscopia eletrônica de varredura de Fibra de Coco 

 
Fonte: Shanbara et al. (2018) 

 

Figura 8 – Microscopia eletrônica de varredura de Fibra de Vidro 

 
Fonte: Shanbara et al. (2018)  

 

Já segundo o trabalho de Sheng et al. (2017), as fibras de poliéster presentes na 

mistura asfáltica pesquisada, possuíam formação reticular distinta com superfície lisa, 

porém determinadas características podem aprimorar a resistência da mistura referente a 

problemas causados nos pavimentos, tais como fissuras, pois essas fibras acabam gerando 

uma rede no interior dos resíduos asfálticos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 O presente capítulo apresenta os métodos de obtenção, assim como ensaios de 

caraterização dos respectivos materiais constituintes do microrrevestimento asfáltico a 

frio analisado. Abrangendo a avaliação da emulsão asfáltica, resíduo da emulsão, 

agregados pétreos, cinza de bagaço de cana-de-açúcar e as fibras têxteis (algodão, 

poliéster e elastano). 

 

3.1.1 Emulsão Asfáltica Modificada por Polímero 

A emulsão asfáltica utilizada constitui-se em uma emulsão elastomérica, de 

ruptura controlada, formulada à base do copolímero SBR (borracha de estireno 

butadieno), apresentando propriedades catiônicas (RC-1C-E). O material asfáltico foi 

fornecido pela empresa Casa do Asfalto Ltda, localizada na cidade de Marialva/PR. 

A caracterização dessa emulsão asfáltica se deu por meio dos ensaios realizados 

conforme descrição nos subitens que se seguem. 

 

3.1.1.1 Viscosidade Saybolt-Furol  

O ensaio de viscosidade Saybolt-Furol foi efetuado mediante a utilização de um 

viscosímetro, seguindo a NBR 14491:2007, o mesmo tem o objetivo de analisar a 

viscosidade do material, verificando se sua trabalhabilidade está adequada para aplicação. 

Para a análise da emulsão, o material foi inserido no equipamento, onde, após a 

estabilização em temperatura em torno de 50 ºC, deu-se início ao ensaio abrindo o 

compartimento e começando a contagem do tempo com o auxílio de um cronômetro. O 

fluxo só foi interrompido depois que a emulsão alcançou a marca de 60 ml no recipiente, 

no mesmo momento a contagem foi encerrada e anotou-se o valor do tempo que a emulsão 

levou para atingir essa marca.  

 

3.1.1.2 Sedimentação  

O procedimento e as especificações do ensaio de sedimentação são orientados pela 

DNER-ME 006:2000. O ensaio foi realizado para que fosse analisada a estabilidade de 

armazenamento referente à emulsão asfáltica aplicada.  Para esse teste, foi preciso deixar 

a emulsão asfáltica (500ml) dentro de uma proveta, em total repouso pelo período de 5 

dias. Após esse tempo, coletou-se em torno de 55 ml do material localizado no topo da 
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proveta e outros 55 ml do fundo do recipiente. Mediante essas amostras retiradas foi 

analisado o teor de resíduo presente depois de 5 dias, posicionando os béqueres com a 

emulsão coletada dentro de estufas durante 2 horas, com uma temperatura verificada de 

163 ºC ± 3 ºC.  

Dessa forma, a análise se dá pela diferença entre a quantidade de resíduo presente 

no topo e no fundo da proveta, que não pode ultrapassar o valor máximo de 5% em massa 

do insumo inicial, de acordo com as recomendações do DNER.  

 

3.1.1.3 Peneiração  

 Presente na normativa NBR 14393:2012, o ensaio de peneiração de emulsão 

asfáltica consiste em estabelecer a quantidade, em massa, de partículas de asfalto não 

passantes na peneira de nº 20 (0,84 mm), visando avaliar a qualidade da emulsão. Foi 

aplicado para o teste uma porção de 1000 ml de amostra do material asfáltico, que passou 

pelo processo de peneiração (Figura 9). Logo depois, a peneira com material foi lavada 

em água corrente e assim foi medido o peso da emulsão permanente na malha. Conforme 

estipulado por norma, o valor desse resíduo, para qualquer variedade de emulsão, deve 

ser de no máximo 0,1% em massa de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), relativo à 

massa total da amostra, para assim se apresentar dentro das especificações. 

 

Figura 9 – Ensaio de Peneiração 

            

 

3.1.1.4 pH  

 Mediante a utilização de um pHmetro (Figura 10), determinou-se o pH da emulsão 

asfáltica. Porém, antes de seu uso, o equipamento foi calibrado com solução padrão. Os 

procedimentos aplicados são descritos pela norma NBR 6299:2012, admitindo-se pH 

máximo de 6,5. 
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Figura 10 – Determinação do pH da Emulsão asfáltica 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5 Resíduo seco por evaporação  

 O ensaio para determinação do resíduo seco por evaporação foi efetuado com o 

intuito de se determinar a quantidade de resíduo presente na emulsão asfáltica, aplicando-

se assim o método de evaporação que consta na normativa NBR 14896:2012. Para a 

realização do teste, coletou-se uma amostra de emulsão asfáltica e, em seguida, o material 

foi aquecido até a evaporação total da água contida, determinando-se o valor da massa da 

amostra após o teste, que segundo as especificações da norma vigente, deve apresentar 

no mínimo um valor de 62%, referente ao peso inicial da amostra. 

 

3.1.2 Resíduo da Emulsão Asfáltica 

O resíduo da emulsão asfáltica se constitui basicamente no ligante, isto é, cimento 

asfáltico de petróleo (CAP) presente na composição da emulsão, juntamente com água, 

polímero e aditivos. Para caracterizar esse material foram executados os ensaios descritos 

nos subitens 3.1.2.1 a 3.1.2.4. 

 

3.1.2.1 Penetração  

 O ensaio de penetração foi efetuado seguindo os procedimentos presentes na 

norma do DNIT-ME 155:2010. O teste consiste na análise da consistência do ligante 

asfáltico ou cimento asfáltico de petróleo (CAP), mediante a penetração de uma agulha 

padronizada (100 g) em uma amostra de material asfáltico de volume estabelecido pela 

norma, durante um período de 5 segundos, em temperatura ambiente de 25 ºC. Esse ensaio 

é utilizado atualmente no Brasil para a classificação do tipo de CAP. 
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3.1.2.2 Ponto de amolecimento  

 Com a finalidade de medir empiricamente as condições de escoamento de um 

ligante asfáltico, ou seja, o ponto de fusão provável, foi efetuado o ensaio de ponto de 

amolecimento, pelo método do anel e bola, presente na norma NBR 6560:2016. O ensaio 

foi feito com duas amostras no mesmo instante e, de acordo com as especificações, a 

diferença dos valores obtidos entre ambas as amostras deve ser inferior a 2 ºC para que o 

resultado seja validado. 

 

3.1.2.3 Viscosidade Brookfield  

 O ensaio de viscosidade Brookfield se encontra vigente na norma americana 

ASTM D 2196:2015. O teste de viscosidade consiste em determinar a trabalhabilidade do 

ligante asfáltico, medindo a consistência do material. Assim, esse ensaio analisou o 

comportamento do CAP em distintos valores e tensões de cisalhamento, adquiridas 

mediante a rotação dos cilindros coaxiais que permanecem imersos na amostra para a 

execução do teste.  

 

3.1.2.4 Recuperação elástica  

 O ensaio de recuperação elástica executado mediante o método do ductilômetro é 

contido na norma NBR 15086:2006. Consiste em analisar a capacidade da amostra de 

ligante em se alongar e voltar ao seu estado inicial (Figura 11). Assim, a recuperação 

elástica é obtida mediante a Equação 1, admitindo-se valor mínimo de 70%. 

 

Figura 11 – Ensaio de Recuperação Elástica 
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                                               𝑅𝐸 (%) =
𝐿1−𝐿2

𝐿1
 𝑥 100                                                         (1) 

 

Em que:  

RE = Recuperação Elástica (%); 

L1 = Comprimento após o alongamento da amostra (cm); 

L2 = Comprimento da amostra após a justaposição das pontas (cm), 

 

3.1.3 Agregados 

Os agregados pétreos empregados são originados da pedreira Expressa, localizada 

no município de Londrina/PR. O material mineral recolhido é composto por basalto, nas 

frações pedrisco e pó de pedra, retirados à profundidade de 19 metros. 

Com os agregados foi executada inicialmente a análise granulométrica, seguida 

dos ensaios de densidade real do agregado miúdo e de densidade aparente e absorção do 

agregado graúdo. Ainda foi realizado o diagnóstico do equivalente em areia, o ensaio de 

abrasão pelo método Los Angeles, e a investigação da reatividade da fração fina dos 

agregados por meio da absorção do azul de metileno. 

 

3.1.3.1 Análise granulométrica  

 A análise granulométrica dos agregados pétreos foi realizada seguindo a faixa II 

presente na DNIT-ES 035:2005, peneirando manualmente, com o intuito de aumentar a 

qualidade da averiguação, os materiais estudados nas peneiras com as seguintes malhas: 

3/8” (9,5 mm); nº 4 (4,75 mm); nº 8 (2,36 mm); nº 16 (1,18 mm); nº 30 (0,6 mm); nº 50 

(0,33 mm); nº 100 (0,15 mm) e nº 200 (0,075 mm). Assim, determinando uma curva 

granulométrica dentro dos limites máximos e mínimos da norma vigente.  
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Contudo, com a finalidade de que não houvesse interferências no comportamento 

da estrutura do microrrevestimento asfáltico, foi adotada para aplicação do trabalho a 

curva granulométrica média da faixa II. 

 

3.1.3.2 Densidade real  

Conforme o DNER-ME 084:1995, foi efetuado o ensaio de densidade real do 

agregado miúdo empregando-se o método do picnômetro (Figura 12). O valor da 

densidade real do material pétreo foi obtido mediante aplicação da Equação 2. 

 

Figura 12 – Equipamentos para realização do Ensaio de Densidade real do 

Agregado Miúdo 

 

 

 
𝐷25 =

𝐵 − 𝐴

(𝐷 − 𝐴) − (𝐶 − 𝐵)
          (2) 

 

Em que:  

D25 = Densidade real do agregado miúdo, a 25 ºC; 

A = Massa do picnômetro vazio e seco (g); 

B = Massa do picnômetro + amostra (g); 

C = Massa do picnômetro + amostra + água (g); 

D = Massa do picnômetro cheio d’água (g). 
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3.1.3.3 Densidade e Absorção do Agregado Graúdo 

 Segundo as recomendações do DNER-ME 081:1998, foram efetuados os ensaios 

de densidade e absorção do agregado graúdo. Dessa forma, mediante as Equações 3 e 4, 

foram obtidos os valores, respectivamente. 

 

                                                         𝐷𝑎𝑝 =  
𝑀𝑠

𝑀ℎ−𝐿
                                                    (3) 

 

                                                      𝑎 =  
𝑀ℎ−𝑀𝑠

𝑀𝑠
 𝑥 100                                            (4) 

 

Em que:  

Dap = Densidade Aparente; 

Ms = Massa, ao ar, do agregado seco em estufa (g); 

Mh = Massa, ao ar, do agregado na condição saturada superfície seca (g); 

L = Leitura na balança correspondente ao agregado submerso (g); 

a = Absorção do agregado (%). 

 

3.1.3.4 Equivalente em areia  

O ensaio de equivalente de areia é especificado no método de ensaio DNER-ME 

054:1997, que tem o intuito de estabelecer o teor de substâncias como argilas e/ou pó 

presente nos agregados miúdos, a presente normativa estabelece um valor mínimo de 

60%. Para a realização do teste foram coletadas amostras de agregados com dimensões 

inferiores a 4,8 mm, isto é, passantes na peneira nº 4, logo esse material foi inserido em 

uma cápsula padronizada, colocando-se uma proveta contendo uma substância formada 

de cloreto de cálcio-glicerina-formaldeído. A porcentagem de equivalente de areia (EA) 

é dada pela Equação 5. 

 

                                                          𝐸𝐴 =
𝐻1

𝐻2
 𝑥 100                                                   (5) 

 

Em que: 

EA = Equivalente de Areia (%); 

H1 = Altura do material suspenso (cm); 

H2 = Altura do material sedimentado (cm). 
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3.1.3.5 Abrasão pelo método Los Angeles  

Para a determinação da resistência à abrasão do agregado mediante a aplicação do 

método Los Angeles, seguiu-se a norma DNER-ME 035:1998. Desse modo, foi preciso 

coletar uma amostra de 5000 g referente à graduação D, composta por agregados 

passantes na peneira de nº 4 e retidos na de nº 8; em seguida, o material foi posicionado 

dentro do cilindro padronizado, onde posteriormente foram colocadas 6 esferas com 

massa somada de 2500g ± 15, em seguida foi submetido a 500 revoluções. De acordo 

com a especificação da norma vigente, determina-se o desgaste do agregado por abrasão 

mediante a Equação 6, tendo-se como máximo aceitável o valor de 40%. 

 

                                                𝐿𝐴 =
𝑀𝑖−𝑀𝑗

𝑀𝑖
 𝑥 100                                                      (6) 

Em que: 

LA = Abrasão Los Angeles (%); 

Mi = Massa total da amostra seca (g); 

Mj = Massa da amostra lavada e seca, após o ensaio (g). 

 

3.1.3.6 Absorção do azul de metileno  

O ensaio de absorção de azul de metileno (cloridrato de metilamina) foi realizado 

com a finalidade de verificar a reatividade dos argilominerais presentes no material 

passante na peneira de malha 0,075 mm (nº 200). Tal característica é importante para a 

formulação em microrrevestimentos a frio, pois pode influenciar na trabalhabilidade, 

tempo de cura (liberação do tráfego) e coesão da mistura asfáltica fluída. O ensaio 

encontra-se nas normas ISSA-TB 145 e NBR 14949:2003, constituindo-se em um teste 

de verificação visual, em que o procedimento foi repetido até que a superfície dos 

materiais estivessem envolvidas pelo composto, que por sua vez foi possível de ser 

visualizada mediante o aparecimento de uma auréola de azul de metileno livre ao redor 

da mistura do agregado, permitindo-se um valor máximo de 10 mg/g.  

 

3.1.3.7 Difração por raios-X 

 Foi efetuado o ensaio de difração por raios-X com o objetivo de se verificar a 

composição mineralógica do material pétreo, no caso, o basalto utilizado na presente 

pesquisa. Desse modo, inicialmente foi separada uma amostra do material retido na 
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peneira de malha 0,15 mm (nº 100). Logo, posicionou-se o insumo na máquina de DRX, 

onde a leitura de sua estrutura cristalográfica foi realizada, para que assim fosse possível 

sua análise. 

 

3.1.4 Cinza Pesada de Cana-de-açúcar 

A cinza aplicada na pesquisa é originada da Usina Santa Terezinha 

(USACUCAR), localizada no distrito de Iguatemi/PR. Por sua vez a usina é 

autossuficiente na questão energética, utilizando parte do bagaço produzido, isso é, em 

torno de 1670 toneladas de bagaço por dia, para a geração dessa energia. Assim, como 

subproduto, é gerada a CBC, material utilizado no presente trabalho.   

 

3.1.4.1 Análise granulométrica   

 A análise granulométrica da cinza pesada de bagaço de cana-de-açúcar foi 

efetuada segundo a faixa II do DNIT-ES 035/05. Por sua vez, o material substituiu 

totalmente o agregado miúdo retido na peneira nº 100 (Figura 13), com o intuito de avaliar 

sua intervenção no microrrevestimento asfáltico. 

 

Figura 13 – Cinza de Bagaço de Cana-de-Açúcar retida na peneira nº100 

 

 

3.1.4.2 Densidade real 

Seguindo a norma DNER-ME 084:1995, realizou-se a análise da densidade real 

da cinza pesada de bagaço de cana-de-açúcar retida na peneira nº 100. O procedimento 

foi similar ao efetuado com o agregado miúdo, diferindo somente na etapa da retirada de 

ar da amostra pelo motor a vácuo, em que o mesmo ficou por 25 minutos com pressão 
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gradiente até chegar aos 720 mmHg. Isso se deu para que a cinza não entrasse na 

tubulação do equipamento, por se tratar de um material mais leve que o basalto. 

 

3.1.4.3 Absorção do azul de metileno 

 Seguindo os procedimentos descritos nas normas da ISSA- TB 145 e NBR 

14949:2003, o ensaio foi realizado com o material passante na peneira 0,075 mm (nº 200). 

O teste foi executado com a finalidade de se determinar a concentração de argilominerais 

presentes no material analisado, o que pode vir afetar a trabalhabilidade, assim como a 

qualidade do microrrevestimento. De acordo com a norma vigente, é permitido um limite 

máximo de 10 mg/g resultante do ensaio.  

 

3.1.4.4 Fluorescência por raios-X   

 Para a execução do ensaio de fluorescência por raios-X foi utilizada a amostra de 

CBC retida na pereira nº 100, a qual foi colocada em uma cápsula, juntamente com ácido 

bórico, para auxiliar na compactação, e posicionada no equipamento de FRX, para que 

assim fosse efetuado o ensaio.  

 

3.1.4.5 Difração por raios-X 

 O ensaio de difração por raios-X foi realizado com o intuito de averiguar a 

composição mineral, assim com sua relação cristalina, das cinzas pesadas de bagaço de 

cana-de-açúcar. Primeiramente foi separada uma amostra de CBC retida na peneira 

nº 100, por ser o material aplicado no microrrevestimento na presente pesquisa. Em 

seguida, encaminhou-se o material ao laboratório para a efetuação do ensaio. Logo, 

posicionou-se o insumo na máquina de DRX, onde a leitura de sua estrutura 

cristalográfica foi executada, para que assim fosse possível sua análise. 

 

3.1.5 Fibras Têxteis   

As fibras têxteis aplicadas no trabalho são provenientes de uma fábrica de roupas 

para gestantes, localizada na cidade de Maringá/PR. Esse insumo (Figura 14) é decorrente 

do resto de retalhos gerados durante o processo de fabricação das peças, os mesmos 

possuem em sua composição 64% de algodão, 31% de poliéster e 5% de elastano. 

Todavia, para a realização do estudo, as fibras foram separadas e cortadas manualmente, 

com dimensões variando de 0,1 cm a 0,3 cm. 
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Figura 14 – Fibras Têxteis 

                         
 

Para caracterização das fibras quanto à perda de massa em função do aumento de 

temperatura foi realizado o ensaio de Termogravimetria (TG). Essa técnica é comumente 

aplicada com o intuito tanto de controlar a qualidade quanto de analisar produtos 

industriais, dentre eles polímeros, argilas, minerais, fibras, entre outros. O equipamento 

utilizado foi o Analisador Térmico Simultâneo STA6000 – PerkinElmer, com porta 

amostra de platina, aplicando-se faixa de aquecimento de 50 ºC a 850 ºC, com razão de 

aquecimento de 20ºC/min, empregando gás nitrogênio 5.0 (White Martins), com fluxo de 

20 ml/min, em amostras de 10 mg de cada tipo de fibra analisada. 

 

 

3.2 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

Nesta sessão são apresentados os métodos e procedimentos adotados para a 

análise do microrrevestimento a frio, assim como as respectivas normas empregues para 

a realização do presente trabalho. 

 

3.2.1 Determinação das Propriedades do Microrrevestimento 

 Seguindo as orientações e especificações presentes na norma ISSA-A 143:2004 

foi verificado o desempenho e realizada a análise das propriedades das misturas de 

microrrevestimento a frio. Avaliou-se, então, em laboratório, a mistura asfáltica fluída 

convencional (sem modificação), com incorporação simples de cinza pesada de bagaço 

de cana-de-açúcar e fibras têxteis, e o microrrevestimento com a adição de ambos os 

resíduos, isso em variadas dosagens e proporções. Assim, para tal verificação foram 

empregados os ensaios: 

• ISSA-TB 113 – Determinação do tempo mínimo de Misturação - Test Method 

for Determining Mix Time; 
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• ISSA-TB 100 – Determinação da perda por abrasão úmida – Wet Track 

Abrasion Test (WTAT); 

• ISSA-TB 109 – Determinação do excesso de asfalto por adesão de areia pelo 

ensaio de roda carregada – Load Wheel Test (LWT); 

• ISSA-TB 139 – Determinação do tempo de cura mediante o ensaio de coesão 

– Cure Development by Cohesion Test; 

• ISSA-TB 114 – Determinação da adesividade – Wet Stripping Test (WST). 

De acordo com as recomendações estabelecidas na norma internacional ISSA-TB 

111:2017, para a determinação do teor ótimo de emulsão realiza-se os ensaios de perda 

por abrasão úmida (WTAT) e adesão de areia (LWT). Dessa forma, mediante a aplicação 

dos testes, analisa-se o teor mínimo e o máximo, respectivamente, encontrando desse 

modo o teor ótimo de emulsão com o confronto dos resultados de ambos os ensaios. 

 

3.2.1.1 Tempo mínimo de Misturação 

O tempo de misturação constitui-se no tempo mínimo para que ocorra o 

envolvimento por completo dos agregados pela emulsão asfáltica, mediante a mistura 

manual. Realizou-se o ensaio na temperatura de 25 ºC, com amostras de 300 g, em todas 

as proporções e variações analisadas nesse estudo. Seguindo, desse modo, as diretrizes 

estabelecidas na ISSA-TB 113, a qual especifica 120 segundos como tempo mínimo de 

misturação. 

 

3.2.1.2 Determinação da perda por Abrasão Úmida - Wet Track Abrasion Test (WTAT)  

O ensaio Wet Track Abrasion Test está presente na norma internacional ISSA-TB 

100, realizada com o intuito de se avaliar a resistência à abrasão relativa à quantidade de 

ligante asfáltico na mistura, encontrando, assim o teor mínimo de ligante para um 

microrrevestimento asfáltico. O ensaio consiste em simular as condições abrasivas, 

decorrentes da ação de frenagem e manobras em curva dos automóveis, em condição 

úmida. Para o procedimento foram moldadas amostras em formato de disco, com 

espessura padrão de 6 mm e diâmetro de 280 mm (Figura 15a). Em seguida foram 

deixadas em temperatura controlada de 25 ºC durante 1 h (Figura 15b), sendo colocadas 

logo depois em estufa, onde ficaram por aproximadamente 15 h, para assim permitir a 

cura da emulsão. Em sequência, os moldes foram pesados e passaram 1 hora submersos 

em água (Figura 15c). Ainda, em ato continuo, a amostra foi posicionada em um 
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equipamento, ainda imersa em água (Figura 15d), onde foi submetida a uma carga 

abrasiva rotativa de 2,3 kg durante 5 minutos (Figuras 15e e 15f). Posteriormente, a 

amostra foi pesada, sendo o valor máximo, admitido em norma, de massa perdida no 

decorrer do procedimento de 538 g/m². O resultado final é determinado mediante a 

Equação 7. 

 

Figura 15 – Ensaio de Resistência à Abrasão (WTAT) 

       

                   (a)                                            (b)                                            (c) 

       

                    (d)                                           (e)                                             (f) 

 

 

                                                          𝑊𝑇𝐴𝑇 =
𝑀𝑎−𝑀𝑏

𝐴
                                                 (7) 
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Em que: 

WTAT = Abrasão (g/m²); 

Ma = Massa da amostra original (g); 

Mb = Massa da amostra gasta (g); 

A = Área da amostra (m²). 

 

3.2.1.3 Determinação da adesão de areia pelo ensaio de roda carregada - Loaded Wheel 

Test (LWT) 

 Para a determinação do teor máximo de ligante do microrrevestimento asfáltico 

realizou-se o ensaio Loaded Wheel Test (LWT), especificado na norma ISSA-TB 109. 

Esse ensaio foi executado em uma espécie de simulador de tráfego, no qual uma amostra 

de dimensões padronizadas, apresentando 50 mm de largura e 375 mm de comprimento 

(Figura 16a e 16b), passou por um processo de compactação com carga de 57 kg (peso 

do equipamento) com 1000 ciclos (Figura 16c). Após a compactação, a amostra foi 

lavada, secada e pesada. Depois, foram colocados cerca de 200 g de areia, pré-aquecida 

em estufa até alcançar a temperatura de 80 ºC, na superfície do corpo de prova e, em 

seguida, o material foi submetido novamente à compactação, porém com 100 ciclos 

(Figura 16d). De novo, retirou-se o corpo de prova, com posterior remoção do excesso de 

areia que não aderiu à amostra; com o mesmo intuito foi-se limpa a areia presente na 

lateral da amostra, logo o corpo de prova fora pesado, anotando-se assim o peso da 

amostra mais a areia aderida (Figura 16e). Segundo a norma, o valor limite de aceite do 

aumento da massa é igual a 538 g/m². O resultado final é determinado mediante a 

Equação 8. 

 

Figura 16 – Ensaio de Adesão da Areia (LWT) 

       
                       (a)                                          (b)                                       (c) 
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                                               (d)                                        (e) 

 

 

                                                          𝐿𝑊𝑇 =
𝑀𝑎−𝑀𝑏

𝐴
                                                 (8) 

Em que: 

LWT = Adesão de areia (g/m²); 

Ma = Massa da amostra original (g); 

Mb = Massa da amostra + massa da areia aderida (g); 

A = Área da amostra (m²). 

 

3.2.1.4 Determinação do teor ótimo de emulsão 

 A determinação do teor ótimo de emulsão foi realizada seguindo as especificações 

presentes na ISSA-TB 111:2005, mediante os ensaios de perda por abrasão úmida 

(WTAT) e de adesão de areia por roda carregada (LWT). O ensaio de Wet Track Abrasion 

Test, ou WTAT, foi empregado com a finalidade de analisar a qualidade das amostras de 

microrrevestimento, medindo-se sua resistência ao desgaste a longo prazo em condições 

úmidas de serviço, determinando-se, assim, o teor mínimo de emulsão na mistura asfáltica 

fluída. Na Figura 17 mostra-se representação de um gráfico padrão resultante do 

respectivo ensaio. 

Já o ensaio Loaded Wheel Test, ou LWT, foi utilizado pois permite estabelecer o 

teor máximo de emulsão asfáltica, mediante a simulação do trafego dos veículos sobre a 

amostra, com a finalidade de evitar o processo de exsudação no microrrevestimento. O 

gráfico representativo do ensaio é mostrado na Figura 18.  
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Figura 17 – Gráfico WTAT 

 
Fonte: Adaptado ISSA-TB 111:2005 

 

 

Figura 18 – Gráfico LWT 

 

Fonte: Adaptado ISSA-TB 111:2005 

 

Por fim, foram confrontados os resultados obtidos em ambos os ensaios, com o 

objetivo de se determinar o teor ótimo de emulsão em cada variação de dosagem das 

amostras analisadas, dentro das especificações estabelecidas nas respectivas normas. Na 

Figura 19 é exposto o ponto de intersecção entre os resultados dos testes, encontrando-se 

assim o teor ótimo de emulsão. 
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Figura 19 – Determinação do teor ótimo de emulsão asfáltica 

 
Fonte: Adaptado ISSA-TB 111:2005 

 

Após a determinação do teor ótimo de emulsão, foi possível dar sequência nos 

demais ensaios, de coesão e de adesividade (WST), adotando-se os referentes teores 

ideias de emulsão em cada amostra. 

 

3.1.2.5 Determinação do tempo de cura por meio do ensaio de coesão 

Com a finalidade de se classificar o microrrevestimento asfáltico quanto o seu 

tempo de cura e liberação do tráfego, otimizando assim o teor de fíler presente na mistura 

asfáltica, realiza-se o ensaio de coesão, de acordo com a regulamentação ISSA-TB 139. 

Inicialmente moldou-se os corpos de prova com 6 mm de espessura 60 a 70 mm de 

diâmetro, em seguida a amostra foi deixada em temperatura ambiente, em torno de 25ºC, 

para posterior cura do microrrevestimento (Figura 20a). Em seguida, depois de curado, a 

amostra foi posicionada no coesímetro (Figura 20b), onde se aplicou uma pressão de 200 

kPa no corpo de prova, contudo antes de iniciar o ensaio, foi preciso regular a posição 

correta do torquímetro (formando um arco com ângulos 90º a 120º), para se obter o torque. 

Na Figura 20c e d mostram-se o estado final da amostra após o procedimento e o valor 

do torque obtido no torquímetro, respectivamente. 
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Figura 20 – Determinação do tempo de cura pelo ensaio de coesão 

                                    

                                                      (a)                                         (b) 

                                     

                                             (c)                                         (d) 

 

 

3.2.1.6 Determinação da Adesividade - Wet Stripping Test (WST)  

Para a avaliação da adesão da emulsão asfáltica com os agregados constituintes 

na mistura do microrrevestimento asfáltico efetuou-se o ensaio Wet Stripping Test (WST), 

tratado na normativa ISSA-TB 114. O ensaio consistiu em colocar uma amostra de 

microrrevestimento, já curada, com 6 mm ou 8 mm de espessura e 60 mm de diâmetro, 

peso aproximado de 10 g de amostra, dentro de um béquer com 400 ml água em ebulição 

pelo período de 3 minutos, onde verifica-se o desprendimento do ligante com o agregado 

e sua posterior retenção na borda do recipiente (Figura 21a). Posteriormente, o corpo de 

prova foi removido da água e depois de seca a amostra, observou-se o quanto da superfície 

dos agregados ainda estava recoberta pelo ligante (Figura 21b), representando esse valor 

em porcentagem, sendo 90% o valor mínimo obrigatório por norma.  

 

 



72 
 

Figura 21 – Determinação da adesividade 

                           

                                          (a)                                               (b) 

 

Na tabela 5 é exposto todos os ensaios que foram realizados no presente estudo, 

para a análise das propriedades do microrrevestimento asfáltico a frio, assim como suas 

respectivas normas vigentes e limites estabelecidos 

 

Tabela 5 – Ensaios das propriedades do Microrrevestimento Asfáltico a Frio 

Ensaios sobre o Microrrevestimento 

Asfáltico a Frio 

Normas de 

Ensaio 

Limites 

Min. Máx. 

Determinação do tempo mínimo de 

Misturação (Test Method for 

Determining Mix Time) 

ISSA-TB 113 120 s -- 

Determinação da perda por abrasão 

úmida (Wet Track Abrasion Test - 

WTAT) 

ISSA-TB 100 -- 

538 g/m² (1 h 

submerso) 

807 g/m² (6 d 

submerso) 

Determinação do excesso de asfalto por 

adesão de areia pelo ensaio de roda 

carregada (Load Wheel Test - LWT) 

ISSA-TB 109 -- 538 g/m² 

Determinação do tempo de cura 

mediante o ensaio de coesão (Cure 

Development by Cohesion Test) 

ISSA-TB 139 
12 kg.cm (30 min) 

21 kg.cm (60 min) 
-- 

Determinação da adesividade (Wet 

Stripping Test - WST) 
ISSA-TB 114 90% -- 
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3.2.2 Dosagem 

 A dosagem constitui-se em uma importante etapa para a determinação das 

configurações do microrrevestimento asfáltico a frio que serão analisadas. No presente 

trabalho foi necessário a escolha das porcentagens de teor de emulsão, água, aditivos e 

resíduos (cinza pesada e fibras).  

 

3.2.2.1 Dosagem Ensaios Exploratórios 

Para a execução da dosagem foram elaborados corpos de provas de referência, 

isso é, sem a incorporação e/ou substituição parcial dos resíduos e do agregado. Em 

seguida, moldou-se amostras somente com a inserção de fibras têxteis, com as seguintes 

variações: 0,2%, 0,4% e 0,6%, pois é relatado em pesquisas, como as de Wang et al. 

(2014), Sheng et al. (2017) e de Otadi e Tanzadeh (2018), que a porcentagem ótima de 

adição de fibra em peso se dá em aproximadamente 0,4% quando de sua incorporação em  

materiais asfálticos. Logo, com a mesma variação de teor de adição de fibras, foram 

preparados corpos de provas com a implementação de cinza, como suplente do agregado 

retido na peneira de nº 100. As amostras com essas variações foram moldadas com 

diferentes teores de emulsão, nesse caso de 10%, 11% e 12% do material asfáltico em 

relação à massa da mistura seca. A escolha dessas porcentagens de emulsão foi baseada 

nas propriedades dos materiais constituintes do microrrevestimento analisado, em 

especial as fibras têxteis, dado que as fibras absorvem significativa quantidade de resíduo 

asfáltico e água. 

No processo de moldagem das amostras, adicionou-se 10% de água, originada do poço 

artesiano da Casa do Asfalto, e 1% de cal, referentes à massa da mistura seca, isso para 

todos os ensaios realizados, pois, segundo Oruc et al. (2013), a introdução de cal ou até 

mesmo cimento ao microrrevestimento asfáltico auxilia no controle do tempo de cura ou 

ruptura da emulsão, e aprimorando a adesividade entre ligante asfáltico e agregados, 

recomendando-se a adição entre 1% a 3% do material na composição do 

microrrevestimento referente ao peso dos agregados secos. Ainda, para melhorar a 

trabalhabilidade da mistura asfáltica fluída, adicionou-se a constante de 0,6% de 

emulsificante retardador em todas as amostras, para deixar o microrrevestimento mais 

plástico, o teor de emulsificante foi definido perante a análise do tempo mínimo de 

misturação para com a amostra composta com 0,6% de fibra. Na Tabela 6 é exposto o 

esquema da dosagem realizada para a etapa de ensaios exploratórios. 
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Tabela 6 – Dosagem Ensaio Exploratório  

Amostras 
Teor Emulsão 

(%) 

Fibras 

(%) 

Água 

(%) 

Emulsificante 

(%) 

Cal 

(%) 

Referência 

8 0 10 0,6 1 

9 0 10 0,6 1 

10 0 10 0,6 1 

11 0 10 0,6 1 

12 0 10 0,6 1 

Cinza 

8 0 10 0,6 1 

9 0 10 0,6 1 

10 0 10 0,6 1 

11 0 10 0,6 1 

12 0 10 0,6 1 

Fibras 

10 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

11 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

12 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

Fibras + Cinza 

10 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

11 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

12 

0,2 10 0,6 1 

0,4 10 0,6 1 

0,6 10 0,6 1 

Fonte: Autor, 2020 

 

3.2.2.2 Dosagem Final 

 A dosagem final foi determinada mediante aos parâmetros adotados para a 

dosagem na etapa de ensaios exploratórios, assim como os resultados obtidos na 

respectiva fase de estudo. Desse modo, alterou-se a porcentagem de incorporação de 

fibras têxteis, passando para 0,1%, 0,2% e 0,3%, em relação à massa da amostra, pois, 
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como exposto em literatura, projetos de microrrevestimentos contendo fibras possuem 

desempenho superior em concentrações de resíduo entre 0,1% a 0,3% 

(KRUMMENAUER e ANDRADE, 2009; LIU et al., 2016; YAO et al., 2016;  LUO et 

al., 2019). Destarte, a aplicação de CBC como material alternativo do agregado mineral 

retido na peneira de nº 100 foi mantido, elaborando-se, assim, amostras com e sem cinza, 

com as respectivas variações de fibra têxtil. A faixa de teor de emulsão analisada foi 

aumentada, com a finalidade de se obter maior campo de análise, avaliando-se amostras 

com 9%, 10%, 11% e 12% de emulsão asfáltica.  

 Quanto à concentração de água, a mesma foi determinada perante a verificação do 

tempo mínimo de mistura, por conta dos resíduos utilizados na presente pesquisa 

apresentarem propriedades hidrofílicas, optando-se dessa forma, por não acrescentar mais 

emulsificante nas amostras. A quantidade de Cal permaneceu a mesma, 1% em massa. A 

dosagem final está exposta na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 – Dosagem Final (continua) 

Amostras Teor Emulsão (%) Fibras (%) Cal (%) 

Referência 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

Cinza 

 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

Fibra 

9 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

10 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

11 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

12 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 
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Tabela 7 – Dosagem Final (continuação) 

Fibras 

+ 

Cinza 

9 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

10 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

11 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

12 

0,1 1 

0,2 1 

0,3 1 

Fonte: Autor, 2020. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste capitulo apresenta-se a análise dos resultados obtidos mediante a 

caracterização dos materiais constituintes do microrrevestimento asfáltico analisado, 

assim como dos valores adquiridos perante os ensaios de resistência a abrasão (WTAT), 

adesão de areia (LWT), coesão e adesão do ligante ao agregado (WST), tanto da etapa de 

ensaios exploratórios quanto da fase final da pesquisa. Para que assim determina-se a 

melhor dosagem do microrrevestimento, verificando-se o desempenho frente a 

funcionalidade da mistura asfáltica fluída com suas respectivas modificações. 

 

4.1 EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO 

 A emulsão asfáltica utilizada no trabalho apresenta propriedades catiônicas, além 

de ser modificada por copolímero SBR (borracha de estireno butadieno). Na Tabela 8 são 

mostrados os resultados obtidos nos ensaios de caracterização, assim como suas 

referentes normas e especificações. 

 

Tabela 8 – Ensaios de caracterização da Emulsão Asfáltica modificada por 

polímero 

Emulsão Asfáltica catiônica modificada 

por polímero 

3,4% de 

polímero 
RC-1C-E 

Ensaios sobre a Emulsão Asfáltica 
Resultados Limites 

Método de Ensaio Final Min. Máx. 

Viscosidade Saybolt-Furol, s, a 25ºC, máx. NBR 14491 19,1 20 100 

Sedimentação, % em peso máx. DNER-ME 006 1,06 -- 5 

Peneiração, 0,84 mm, % em peso máx. NBR 14393 0 -- 0,1 

pH máx. NBR 6299 2,01 -- 6,5 

Resíduo seco por Evaporação, % mín. NBR 14896 63,86 62 -- 

 

 Segundo os resultados apresentados na Tabela 8, observa-se que que os valores 

obtidos se enquadram dentro das especificações requeridas quanto as propriedades da 

emulsão asfáltica modificada por polímeros, com exceção somente no ensaio de 

viscosidade Saybolt-Furol, que apresentou resultado pouco abaixo do mínimo 

estabelecido na norma, o que pode ser decorrente de maior concentração de agua e/ou do 

tipo e porcentagem de emulsificante incorporado na emulsão, com a finalidade de se 

retardar o processo de ruptura das micelas de asfalto. 
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 Contudo, quanto aos ensaios de sedimentação e peneiração, os valores adquiridos 

foram menores que o limite máximo presente nas respectivas normas, demonstrando a 

qualidade da emulsão asfáltica utilizada, apresentando, assim, boa estabilidade de 

armazenamento e homogeneidade do material. O pH da emulsão se mostrou bem baixo, 

configurando-se em uma emulsão ácida e catiônica, sendo que essa propriedade é 

importante quanto à estabilidade do material asfáltico referente a questões de 

armazenamento, pois emulsões mais ácidas apresentam maior estabilidade (MERCADO 

et al., 2014). 

Ainda, referente ao ensaio de resíduo seco por evaporação, a concentração de 

ligante na composição da emulsão ficou acima do valor mínimo estipulado pela NBR 

14896, expondo a quantidade de ligante que envolverá o agregado e permanecerá na 

estrutura do microrrevestimento em campo após o processo de evaporação da água do 

sistema. 

 

4.2 RESÍDUO DA EMULSÃO ASFÁLTICA 

 O resíduo asfáltico analisado deriva-se da composição de uma emulsão asfáltica 

catiônica modificada por polímeros. Os resultados dos pertinentes ensaios efetuados 

encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Ensaios de caracterização o resíduo da emulsão asfáltica modificada 

Ensaios sobre o Resíduo da Emulsão Asfáltica 
Resultados Limites 

Método de Ensaio Final Min. Máx. 

Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s DNIT-ME 155 65 50 100 

Ponto de Amolecimento, ºC mín. NBR 6560 58,75 55 -- 

Viscosidade Brookfield a 135 ºC, Sp 21, 20 rpm, 

mín. cP 
ASTM D 2196-15 1980 600 -- 

Recuperação elástica a 25 ºC, 20 cm, % mín NBR 15086 78,7 70 -- 

 

 Os resultados dos ensaios laboratoriais de caracterização do resíduo da emulsão 

asfáltica, isto é, do cimento asfáltico de petróleo (CAP), mostraram-se dentro das 

especificações das normas vigentes. O CAP apresentou propriedades mínimas de 

trabalhabilidade e aplicação em campo, verificando-se principalmente o valor adquirido 

dos ensaios de recuperação elástica e viscosidade, denotando significativa qualidade do 

material, assim como do processo de modificação por adição de polímero, especificação 
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presente na norma DNIT-ES 035:2005, determinando-se incorporação mínima de 3% de 

polímero em peso.  

De acordo com o teste de ponto de amolecimento, o ligante asfáltico exibiu 

resistência acima do exigido por norma, diante da variação térmica com o aumento da 

temperatura. Ainda, verifica-se mediante o resultado do ensaio de penetração, que o CAP 

pode ser classificado como CAP 50/70.  

 

4.3 AGREGADOS 

 Nesse tópico são apresentados os resultados e análises referentes aos ensaios 

laboratoriais de caracterização do material pétreo empregado no presente trabalho. Desde 

a análise granulométrica até sua composição mineralógica realizada por meio do ensaio 

de difração de raios-X. 

 

4.3.1 Análise granulométrica 

 O material disponibilizado para análise constituía-se de uma mistura de agregados 

em frações do tipo pedrisco e pó de pedra. Desse modo a análise granulométrica foi 

realizada com a respectiva configuração mineral, seguindo as especificações de ensaio 

presentes na norma NBR-NM 248:2003, e aplicando o seguimento de peneiras definidas 

pela norma do DNIT-ES 035:2005 (Tabela 10) 

 

Tabela 10 – Analise granulométrica dos agregados pétreos 

Material Agregado (Pedrisco + Pó de Pedra) DNIT 035:2005 - FAIXA II 

Peso seco (g) 1459,5 Mínimo Máximo Mistura 

Peneiras 
Malha 

(mm) 

Material 

Passante (g) 

Material 

Passante (%) 
Material Passante (%) 

3/8’ 9,5 1456,8 100 100 100 100 

Nº 4 4,75 1201,2 82,45 70 90 80 

Nº 8 2,36 861,3 59,12 45 70 57,5 

Nº 16 1,18 544,3 37,36 28 50 39 

Nº 30 0,60 385,6 26,47 19 34 26,5 

Nº 50 0,33 308,1 21,14 12 25 18,5 

Nº 100 0,15 245,1 16,82 7 18 12,5 

Nº 200 0,075 187,0 12,84 5 15 10 

Fundo -- -- -- -- -- -- 

 

 Segundo a análise granulométrica, verificou-se que a mistura de agregados 

avaliada se apresentou dentro dos limites estabelecidos pela faixa de trabalho adotada, 
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faixa II do DNIT-ES 035. Desse modo a curva granulométrica obtida da análise pode ser 

observada na Figura 22 como Agregado. 

Contudo, com a finalidade de se evitar variações no comportamento e/ou até 

mesmo no desempenho do microrrevestimento asfáltico, optou-se por aplicar a faixa 

granulométrica média, referente aos limites máximo e mínimo da faixa II. A curva 

granulométrica aplicada pode ser verificada mediante a nomenclatura Média, presente no 

gráfico da Figura 22, e também na Tabela 10.   

 

Figura 22 – Gráfico da Curva Granulométrica do Agregado 

 

   

 

4.3.2 Densidade Real do agregado miúdo 

 O ensaio de densidade real foi realizado com duas amostras de agregado miúdo 

basáltico, em específico os materiais passantes na peneira de nº 50 (0,33 mm) e retidos 

na de nº 100 (0,15 mm). Na Tabela 11 são expostos os valores obtidos do respectivo 

ensaio. 
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Tabela 11 – Densidade real agregado miúdo 

Amostra Massa A (g) Massa B (g) Massa C (g) Massa D (g) D25 

1 113,83 608,79 936,97 605,49 3,088 

2 116,77 611,95 940,44 608,82 3,088 

Média 3,088 

 

 O resultado obtido mediante a média dos valores adquiridos do ensaio de 

densidade real de ambas as amostras foi de 3,088. O valor se enquadra dentro do esperado 

para rochas basálticas, ficando entre 2,8 e 3,1 (DE CASTRO, 2015 e MARTINS FILHO, 

2015). 

 

4.3.3 Densidade aparente e Absorção do agregado graúdo 

 Para os testes de densidade aparente e absorção foram separadas amostras de 

agregados basálticos retido na peneira de nº 4 (4,8 mm). Seguindo as orientações da 

norma DNER-ME 081:1998 foram obtidos os resultados presentes na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Densidade aparente e Absorção do agregado graúdo 

Ensaio Resultado 

Densidade Aparente 2,78 

Absorção, % 2,02 

.  

 

4.3.4 Equivalente de areia 

 Com a finalidade de se analisar a concentração de areia e argila no material pétreo 

basáltico utilizado, efetuou-se o ensaio de equivalente de areia conforme a norma vigente 

DNER-ME 054:1997. Realizou-se o teste em três distintas amostras, sendo obtido como 

resultado final a média aritmética de seus valores, como pode ser observado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Equivalente de areia 

Amostra H1 (cm) H2 (cm) EA (%) 

1 7,0 9,5 73,68 

2 6,7 9,3 72,04 

3 6,7 9,3 72,04 

Média 72,58 
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 A equivalência de areia constitui-se em uma característica importante, em especial 

para a composição do microrrevestimento asfáltico, pois quanto menor o teor de areia 

presente no agregado, maior a quantidade de material argiloso na composição do mesmo, 

o que pode vir a absorver mais água, acelerando consequentemente o processo de 

desmulsificação da emulsão asfáltica. Esse fato ocorre devido a área da superfície 

especifica da argila ser maior em relação a da areia (ZHANG et al., 2018). 

 De acordo com o resultado obtido mediante ao ensaio de equivalente de areia, 

pode-se observar que o valor ficou acima do mínimo de 60 %, exigido pela norma vigente, 

não apresentando elevada concentração de material argiloso na composição do agregado.  

 

 

4.3.5 Abrasão pelo método Los Angeles 

 Na realização do ensaio, devido a granulometria utilizada no microrrevestimento 

ter um diâmetro nominal máximo pequeno, adotou-se a graduação D, seguindo a norma 

DNER-ME 035:1998. Desse modo foram testadas duas amostras e calculado a média 

aritmética dos valores obtidos (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Abrasão Los Angeles 

Amostra Massa Inicial (g) Massa Final (g) LA (%) 

1 5000,0 3794,9 24,10 

2 5000,0 3822,3 23,55 

Média 23,83 

 

 É possível mediante o presente ensaio verificar a resistência do agregado ao 

desgaste por abrasão, a vista disso, materiais asfálticos que possuem em sua mistura 

agregados muito quebradiços, apresentam baixa resistência mecânica. No caso dos 

microrrevestimentos asfálticos, pode haver significativa perda de massa, aparecimento de 

trincas e fissuras precoces, reduzindo-se dessa forma a vida útil de serviço. 

 Segundo o valor médio obtido decorrente do ensaio de abrasão Los Angeles 

efetuado, o resultado final ficou bem abaixo do limite máximo de 40 % permitido pela 

respectiva norma vigente, desse modo, o agregado aplicado na presente pesquisa 

apresenta boa resistência quanto ao desgaste por abrasão. 
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4.3.6 Absorção do azul de metileno 

O ensaio foi efetuado seguindo a norma ISSA-TB 145, desse modo utilizou-se o 

material de fundo, isto é, passante da peneira de nº 200 (0,075mm), para que assim fosse 

determinado a concentração de argilominerais presentes no agregado basáltico analisado. 

Foram avaliadas três diferentes amostras, e realizada a média de seus valores obtidos, 

encontrando-se o resultado de 6,5 mg/g. Na Figura 23 expõem-se o resultado com teor de 

solução obtido em uma das amostras ensaiadas.  

 

Figura 23 – Resultado da absorção de azul de metileno no Basalto 

 

 

Mediante a execução do respectivo ensaio determina-se a reatividade dos 

argilominerais presentes nos agregados. Essa propriedade pode vir a influenciar na 

trabalhabilidade do microrrevestimento asfáltico, visto que quando maior a reatividade, 

maior a absorção de água da mistura asfáltica fluída, perdendo-se assim a plasticidade. 

 Referente a questões econômicas quanto à implantação do tratamento da camada 

superficial em questão, a alta reatividade dos argilominerais pode encarecer o produto 

final, fazendo com que seja necessário o emprego de aditivos (emulsificantes) para se 

alcançar a mínima trabalhabilidade.  

 Na Tabela 15 são apresentados todos os resultados relativos aos ensaios realizados 

para a caracterização do agregado empregado na pesquisa, assim como suas normas e 

especificações. Verifica-se que os valores obtidos relativo aos ensaios de caracterização 

dos agregados, se apresentaram dentro das especificações das respectivas normas 

vigentes. 
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Tabela 15 – Ensaios de caracterização dos Agregados 

Ensaios sobre os Agregados 
Resultados 

Limites 
Método de Ensaio Final 

Densidade real agregado miúdo DNER-ME 084 3,028 -- 

Densidade agregado graúdo  DNER-ME 081 2,78 -- 

Absorção agregado graúdo (%) DNER-ME 081 2,02 -- 

Equivalente de areia (%) DNER-ME 054 72,58 > 60 

Abrasão Los Angeles (%) DNER-ME 035 23,83 ≤ 40 

Absorção de azul de metileno (%) ISSA-TB 145 6,5 10 máx. 

 

Dentre as propriedades analisadas, destacam-se o equivalente de areia e a absorção 

do azul de metileno, em que os mesmos influenciam diretamente na qualidade da 

interação agregado/emulsão.  

  

4.3.6 Difração por raios-X 

 Com a finalidade de se identificar a composição mineralógica no agregado 

basáltico utilizado na presente pesquisa, efetuou-se o ensaio laboratorial de difração de 

raios-X (DRX). Na Figura 24 apresenta-se o difratograma do material pétreo, 

identificando-se os principais picos presentes no gráfico.   

 

Figura 24 – Difratograma Basalto 
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O difratograma apresentado foi examinado mediante a utilização do software de 

análise Xpert HighScore, em conformidade com as fichas cristalográficas 

correspondentes à Feldspato (SiO2) e Kanoita (Mn0,96Mg1,04Si2O6). À vista disso, 

exibindo majoritariamente a concentração de silicatos SiO2 em sua estrutura cristalina, 

mas também apresentando em sua composição metais, tais como magnésio e manganês. 

 

4.4 CINZA PESADA DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 O presente tópico é referente aos resultados obtidos mediante aos ensaios de 

caracterização da cinza pesada de bagaço da cana-de-açúcar, com a finalidade de analisar 

suas propriedades e posteriormente comprovar sua utilização como material alternativo 

ao agregado mineral. 

 

4.4.1 Análise granulométrica 

 Para a realização da análise granulométrica da cinza pesada, o resíduo foi seco e 

em seguida peneirado, utilizando-se as malhas referentes a faixa II da norma do DNIT-

ES 035:2005. Na Tabela 16 são apresentados os resultados obtidos da análise.  

 

Tabela 16 – Análise granulométrica da CBC 

Material Cinza de Bagaço de Cana-de-açúcar 

Massa seca (g) 1274,8 

Peneiras Malha (mm) 
Material 

Retido (g) 

Material 

Retido (%) 

Material 

Passante (g) 

Material 

Passante (%) 

3/8’ 9,5 0 0 1273,60 100 

Nº 4 4,75 1,18 0,09 1272,42 99,91 

Nº 8 2,36 2,87 0,23 1269,55 99,68 

Nº 16 1,18 14,29 1,12 1255,26 98,56 

Nº 30 0,60 14,96 1,17 1240,30 97,39 

Nº 50 0,33 95,41 7,49 1144,89 89,90 

Nº 100 0,15 989,00 77,65 155,89 12,25 

Nº 200 0,075 137,74 10,82 18,15 1,43 

Fundo -- 18,15 1,43 -- -- 

 

De acordo com a análise efetuada, foi verificado que grande parte (77,61%) da 

CBC é retida na peneira de nº 100 (0,15 mm), sendo 88,42% do insumo retido 

considerando-se as peneiras de 0,15 mm e 0,075 mm, dessa forma se classificando como 
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areia fina, quanto à sua granulometria, segundo a ABNT NBR 6502/95. Devido à alta 

concentração de CBC retida na peneira de nº 100, determinou-se a substituição de 

agregado por cinza nessa malha, na proporção de 6% em peso em relação a mistura seca.  

A Figura 25 mostra o gráfico da curva granulométrica pertencente à cinza pesada 

em relação a porcentagem de material passante. 

 

Figura 25 –Curva Granulométrica da Cinza do Bagaço de Cana-de-Açúcar (CBC) 

 

 

 Os insumos que ficaram retidos nas peneiras de malhas superiores a 0,33 mm 

(nº 50), constituíam-se em materiais fibrosos e leves, enquanto os resíduos passantes na 

peneira de malha nº 50 e retidos na peneira de nº 100 (0,15 mm) se assemelhavam 

visualmente ao quartzo. 

 

4.4.2 Densidade Real da CBC 

 O ensaio de densidade real foi realizado com duas amostras de CBC, em 

específico os materiais passantes na peneira de nº 50 (0,33 mm) e retidos na de nº 100 

(0,15 mm). Na Tabela 17 são expostos os valores obtidos do respectivo ensaio. 

  

Tabela 17 – Densidade real CBC 

Amostra Massa A (g) Massa B (g) Massa C (g) Massa D (g) D25 

1 115,92 589,88 934,62 638,17 2,67 

2 114,75 595,76 938,58 639,08 2,65 

Média 2,66 
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 O resultado obtido mediante a média dos valores adquiridos do ensaio de 

densidade real de ambas as amostras foi de 2,66. Verifica-se que o valor da densidade da 

CBC mostrou-se inferior a densidade do agregado miúdo basáltico. 

 

4.4.3 Absorção do azul de metileno 

 O ensaio foi efetuado seguindo as especificações presentes na norma internacional 

ISSA-TB 145. Assim, para a realização do teste, seguindo os mesmos procedimentos 

adotados para com o agregado basáltico, separou-se o resíduo da cinza pesada do bagaço 

da cana-de-açúcar passante na peneira de malha 0,075 mm (nº 200) para a presente 

análise.  

 Dessa forma, executou-se o ensaio de absorção de azul de metileno três vezes e 

obteve-se a média aritmética desses valores adquiridos, encontrando-se o resultado de 5,0 

mg/g. Já na Figura 26 mostra-se o resultado de um dos ensaios efetuados no papel filtro, 

utilizado para tal. 

 

Figura 26 – Resultado da absorção de azul de metileno na CBC 

 

 

 De acordo com os resultados apresentados, nos ensaios de absorção de azul de 

metileno realizados com a CBC foram obtidos valores inferiores em comparação ao 

agregado basáltico utilizado nesse trabalho. Dessa maneira, é possível observar menor 

presença de argilominerais na cinza pesada, e consequentemente menor reatividade do 

que o basalto. Contudo, cabe ressaltar que ambos materiais possuem valores abaixo do 

limite máximo estabelecido pela norma vigente.   
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4.4.4 Fluorescência por raios-X 

 Com a finalidade de analisar a composição química da CBC, e determinar a 

concentração de cada composto presente no insumo, efetuou-se o ensaio de fluorescência 

por raios-X, o material empregado para o teste foi o retido na peneira de nº 100 (0,15 mm). 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 18. 

De acordo com os valores obtidos das concentrações dos respectivos óxidos 

presentes na amostra de CBC, verificou-se alta concentração de Dióxido de Silício, e 

significativa presença de Óxido de Ferro e de Potássio. A grande porcentagem de SiO2 

presente no material se deu devido ao insumo analisado ser o retido na peneira de nº 100, 

em que apresenta visualmente maior similaridade à areia natural, possuindo superfície 

irregular e cristalina. Propriedade essa que pode auxiliar na adesão do insumo com a 

emulsão asfáltica catiônica.  

 

Tabela 18 – Análise de Fluorescência de Raios-X da CBC 

Formula Composta Nomenclatura Concentração (%) 

SiO2 Dióxido de silício 70,7 

Fe2O3 Trióxido de ferro 9,91 

K2O Óxido de potássio 5,52 

TiO2 Dióxido de titânio 3,09 

CaO Óxido de cálcio 2,66 

Al2O3 Trióxido de alumínio 1,74 

P2O5 Pentóxido de fósforo 1,59 

MgO Óxido de magnésio 1,26 

ClO Óxido de cloro 1,14 

SO3 Trióxido de enxofre 0,62 

Cr2O3 Trióxido de cromo 0,56 

ZrO2 Dióxido de zircônio 0,49 

Na2O Óxido de sódio 0,30 

MnO Óxido de manganês 0,22 

ZnO Óxido de zinco 0,14 

SrO Óxido de estrôncio 0,05 

CuO Óxido de cobre 0,03 

 

Nesse contexto, segundo a normativa presente na ABNT NBR 12653/14, um dos 

pré-requisitos para ser classificado como pozolana é que a soma da concentração de SiO2, 
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Fe2O3 e Al2O3 seja igual ou maior que 70%, que nesse caso é de 82,35%. Todavia, a 

norma ainda estabelece outros critérios como o teor de álcalis, de trióxido de enxofre, de 

umidade e perda ao fogo. Desse modo, não foi possível classificar o material analisado 

como pozolana, pois necessita-se uma avaliação mais ampla do resíduo. 

 

4.4.5 Difração por raios-X 

O difratograma apresentado (Figura 27) foi indexado mediante a utilização do 

software de análise Xpert HighScore, em conformidade com as fichas cristalográficas do 

banco de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database).   

 

Figura 27 – Difratograma Cinza Pesada 

 

 

 Por meio da leitura efetuada encontrou-se picos de concentração das fases de 

Quartzo (SiO2) e Richterita ((Na,Ca)3 (Mg,Fe,Mn)5 (Si,Al)8O22 (OH)2). Desse modo 

exibindo alta porcentagem de silicatos SiO2 em sua estrutura cristalina, apresentando 

também a concentração de metais, tais como magnésio, manganês, ferro e alumínio. Os 

resultados obtidos mediante o ensaio de difração de raios-X compatibilizaram com os 

valores verificados no teste de FRX quanto à composição da cinza pesada. 
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4.5 FIBRAS TÊXTEIS 

Segundo os resultados obtidos, a fibra de algodão mostrou maior resistência ao 

aumento de temperatura, quanto a sua degradação, apresentando perda significativa de 

massa somente após 400 ºC, mesmo se constituindo em uma fibra natural. A fibra de 

poliéster, por sua vez, dentre as analisadas, foi a que perdeu mais rapidamente quantidade 

expressiva de massa, em torno de 84% entre as temperaturas de 300 ºC e 420 ºC. Todavia, 

o elastano foi o material que apresentou menor resistência às altas temperaturas, tendo 

perdido aproximadamente 92% de sua massa entre 240 ºC e 500 ºC (Figura 28).  

 

 

Figura 28 – Análise termogravimétrica da Fibra Têxtil 

 

 

Nesse contexto, as fibras apresentam propriedade térmica adequada para serem 

aplicadas em microrrevestimentos asfálticos, uma vez que se trata de uma mistura 

asfáltica fluída empregado em baixas temperaturas, alcançando, no máximo, 60 ºC em 

temperaturas de serviço, faixa de temperatura esse que os materiais não apresentaram 

degradação. 
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4.6 ENSAIOS EXPLORATORIOS  

 

4.6.1 Determinação do tempo de misturação  

Para se determinar a trabalhabilidade da mistura asfáltica fluída, e analisar a 

dosagem dos materiais constituintes do microrrevestimento asfáltico a frio e os resíduos 

utilizados na presente pesquisa, efetuou-se inicialmente o ensaio para a verificação do 

tempo mínimo de misturação. 

De acordo com a norma ISSA-TB 113:2017, o tempo mínimo de misturação é de 

120 segundos; contudo, as amostras que continham fibras em sua composição 

apresentaram tempo de misturação com até a metade do valor mínimo especificado na 

norma vigente. Esse fenômeno se deu devido à propriedade hidrofílica das fibras, em 

especial da fibra de algodão, absorvendo alta quantidade de água do sistema, acelerando 

o processo de ruptura da emulsão asfáltica. 

Nesse contexto, optou-se por incorporar mais emulsificante (Figura 29a) a 

emulsão asfáltica com a finalidade de aumentar a plasticidade da mistura fluída do 

microrrevestimento, adicionando a concentração constante de 0,6% em massa relativa à 

mistura seca em todas as amostras estudadas. O emulsificante utilizado foi o C-450, 

aditivo poliamina de coloração marrom (Figura 29b), com pH superior a 7, assim 

constituindo-se em um material de pH básico e aniônico, aplicado com o objetivo de 

aumentar a tensão superficial das micelas de asfalto e retardando o processo de cura do 

microrrevestimento composto por emulsão catiônica. 

 

Figura 29 – Incorporação de emulsificante na Emulsão 

                            

                                         (a)                                               (b) 
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Na Figura 30a é possível observar o comportamento da mistura do 

microrrevestimento asfáltico com a incorporação de fibras têxteis em sua composição, 

ocasionando perda de trabalhabilidade, deixando a amostra seca. Já na Figura 30b mostra-

se a situação da amostra com fibra depois da aplicação do aditivo tensoativo C-450, 

elevando a fluidez da amostra.  

 

Figura 30 – Determinação do tempo minimo de misturação 

      

 

 

   

 

 

 

 

                                (a)                                                                 (b) 

 

Na Figura 30a é mostrado o material resultante do ensaio de tempo de misturação 

referente a amostra com 0,2% de fibras em sua composição, o mesmo não obteve o tempo 

mínimo de misturação, e aparenta ser visualmente mais viscoso em relação a amostra 

exposta na Figura 30b, em que dispõe da mesma concentração de fibra na estrutura, porém 

com a adição de 0,6% a mais de emulsificante, possuindo maior fluidez e plasticidade. 

 

4.6.2 Determinação da perda por Abrasão Úmida - Wet Track Abrasion Test (WTAT)  

Realizou-se o ensaio de Wet Track Abrasion (WTAT) com a finalidade de se 

determinar a resistência das amostras de microrrevestimento asfáltico à abrasão úmida 

com o tempo de 1 h de imersão em água. Os resultados obtidos referente ao ensaio estão 

expostos na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Resultados do ensaio de resistência à abrasão (WTAT) 

WTAT (g/cm³) 

Amostras 
Teor de Emulsão (%) 

10 11 12 

Referência 1471,29 1601,57 2465,86 

CBC 1609,80 1473,26 1175,19 

0,2% Fibra 817,24 186,87 804,41 

0,4% Fibra 562,59 197,73 771,83 

0,6% Fibra 671,16 190,16 1016,28 

0,2% Fibra + CBC 712,29 502,71 644,84 

0,4% Fibra + CBC 354,66 219,77 375,72 

0,6% Fibra + CBC 615,23 332,95 448,10 

 

Mediante os resultados adquiridos, verifica-se que na amostra referência, houve 

perda muito alta de material frente à abrasão sofrida, apresentando valores bem superiores 

ao máximo de 538 g/m³ especificado pela norma vigente. Da mesma forma, na amostra 

com CBC em sua composição, constatou-se em todos os teores de emulsão analisados 

valores bem maiores que o determinado na ISSA-TB 100. Entretanto, diferentemente da 

amostra referência, o material com CBC apresentou uma curva decrescente, isto é, com 

o aumento do teor de emulsão, menor foi a perda de material por abrasão, como pode ser 

observado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Variação da resistência à abrasão (Referência x CBC) 
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 Segundo o comportamento da curva referente aos resultados das amostras 

representadas na Figura 31, observa-se que a amostra com CBC apresenta visualmente 

uma curva esperada, mesmo com resultados fora do limite estabelecido pela norma. Já na 

amostra referência ocorreu maior perda de massa com o aumento do teor de emulsão, 

comportamento este não previsto para o respectivo ensaio. Esse fenômeno possivelmente 

decorre da alta plasticidade da amostra derivada da adição de emulsificante, retardando o 

processo de ruptura e consequentemente aumentando o tempo de cura. 

 Dessa maneira, pode ter ocorrido, durante o processo de moldagem, perda 

excessiva de emulsão, dada em função da elevada fluidez do material e, ainda, a emulsão 

que ficou presente na amostra não sofreu a ruptura por completo das micelas de asfalto, 

reduzindo, em consequência, a adesão entre agregado e ligante. Processo que se 

intensifica com o aumento da quantidade de emulsão, pois quanto maior o teor de emulsão 

asfáltica, maior o tempo necessário para sua cura. Assim, ocasionando maior perda de 

massa com o aumento da concentração de emulsão.  

Na amostra com CBC obteve-se maior estabilidade, pois o resíduo possui 

superfície porosa (GRAU et al., 2015) e propriedades hidrofílicas, absorvendo água do 

sistema e acelerando o processo de ruptura da emulsão, mesmo possuindo menor 

reatividade que o agregado basáltico, reduzindo o efeito decorrente do excesso de 

emulsificante na composição das amostras de microrrevestimento.  

No que tange às amostras com fibras têxteis em sua estrutura, as mesmas 

apresentaram resultados significativamente menores em comparação às que não 

continham fibras em sua composição, em especial a amostra de referência, como exposto 

na Figura 32. 

Conforme apresentado na Figura 32, o comportamento das curvas das amostras 

referente ao ensaio de WTAT não foi similar ao esperado, contudo obteve-se aumento na 

resistência à abrasão úmida de até 88% em comparação a amostra de referência. Essa 

diminuição da perda de massa é decorrente da propriedade hidrofílica da fibra, 

especialmente a fibra de algodão, pois com a adição de fibra foi elevada a absorção de 

água do sistema coloidal da emulsão, fazendo com que acelerasse o processo ruptura e 

consequentemente de cura. 
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Figura 32 – Variação da resistência à abrasão (Referência x Fibra Têxtil) 

 
  

Devido ao comprimento e à superfície rugosa das fibras aplicadas na mistura do 

microrrevestimento, não houve percolação de emulsão asfáltica para fora, a mantendo 

dentro da mistura., bem como também foi melhorado o intertravamento entre os 

agregados e o ligante. Porém, quanto ao aumento da perda de massa no teor de 12% de 

emulsão, deve ser decorrente da presença de micelas de asfalto com emulsão não rompida, 

ocasionando menor adesividade entre os agregados e o ligante. 

 Entretanto, mesmo apresentando melhor desempenho quanto à resistência à 

abrasão em relação as amostras sem fibras, somente no teor de 11% de emulsão asfáltica 

as amostras com fibra obtiveram resultados dentro do limite estabelecido por norma.  

 No que refere às amostras ensaiadas com incorporação de ambos os resíduos, CBC 

e fibras têxteis, as mesmas se mostraram com maior estabilidade quanto à variação dos 

valores obtidos em relação ao teor de emulsão asfáltica, em comparação às amostras com 

somente fibras em sua composição, como pode ser observado na Figura 33. 

Em relação aos resultados expostos na Figura 33, mesmo apresentando CBC em 

suas misturas, as amostras com dupla incorporação de resíduos também possuem 

comportamento fora do previsto relativo ao ensaio de abrasão úmida, obtendo-se o 

formato de parábola no lugar de curva decrescente. Havendo leve aumento na perda de 

massa para teores acima de 11% de emulsão, aclive mais leve em comparação as amostras 

com somente fibras. 
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Figura 33 – Variação da resistência à abrasão (Fibra Têxtil x Fibra Têxtil e CBC) 

 
 

 Dentre as amostras com a dupla incorporação ensaiadas, somente a com 0,4% de 

fibra e cinza pesada em sua composição apresentou valores de perda de massa pelo teste 

abrasão úmida abaixo da máxima de 538 g/m³, determinada por norma.  

 

4.6.3 Determinação da adesão de areia pelo ensaio de roda carregada - Loaded Wheel 

Test (LWT) 

 Os resultados obtidos mediante o teste de roda carregada (LWT), com o objetivo 

de se medir a adesão à areia das amostras de microrrevestimento asfáltico, mostram que 

todas as dosagens analisadas se apresentaram dentro do limite máximo estabelecido pela 

norma ISSA-TB 109, de 538 g/cm² (Tabela 20). 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 20, mesmo dentro do limite 

determinado pela norma vigente, tem-se que as amostras de referência e as com CBC 

possuem valores superiores em comparação as demais amostras avaliadas. Contudo, com 

a adição da cinza pesada na composição da mistura do microrrevestimento asfáltico, 

houve maior estabilidade, isto é, ocorreu menor variação da quantidade de areia aderida 

a mistura asfáltica fluída em relação ao aumento do teor de emulsão, sendo possível 

observar na Figura 34 tal fato. 
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Tabela 20 – Resultados do ensaio de adesão de areia (LWT) 

LWT (g/cm²) 

Amostras 
Teor de Emulsão (%) 

10 11 12 

Referência 353,38 458,65 526,32 

CBC 345,86 368,42 390,98 

0,2% Fibra 150,38 240,60 263,16 

0,4% Fibra 157,89 255,56 285,70 

0,6% Fibra 270,68 353,38 360,90 

0,2% Fibra + CBC 240,60 263,16 270,68 

0,4% Fibra + CBC 278,20 293,23 330,83 

0,6% Fibra + CBC 308,27 315,79 330,83 

 

Figura 34 – Variação da adesão de areia (Referência x CBC) 

 
 

 

 Devido à incorporação de emulsificante com a finalidade de aumentar a 

trabalhabilidade do microrrevestimento, retardou-se o processo de cura da emulsão, 

deixando o material mais fluido e instável. Entretanto, em consequência das propriedades 

hidrofílicas, a cinza pesada propicia menor instabilidade a mistura asfáltica fluída ao 

acelerar o processo de ruptura nas amostras, isto é, com o aumento do consumo de água 

do sistema, os efeitos decorrentes do excesso de emulsificante foi reduzido.  
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Desse modo, a elevada quantidade de adesão de areia nas amostras de referência 

pode ter sido dada por consequência da quantidade de emulsão não rompida, ocasionando 

uma superfície mais úmida, que com o aumento do teor de emulsão, mais úmida ficava a 

superfície e mais areia era aderida. Todavia com a adição CBC, reduziu-se o referente 

efeito, diminuindo a umidade presente nas amostras. 

Quanto às amostras com a incorporação de fibra têxtil, as mesmas obtiveram 

valores inferiores em relação a amostra referência (Figura 35). Analisando-se somente as 

amostras com fibra, é possível observar que, com o aumento no teor de fibras na 

composição do microrrevestimento asfáltico, maior é a quantidade de areia aderida as 

amostras.  

Segundo o gráfico apresentado na Figura 35, a amostra referência obteve maior 

aderência de areia a sua superfície devido, como anteriormente explicado, a alta 

concentração de micelas de asfalto não rompidas da emulsão, ocasionada pela adição de 

emulsificante nos corpos de prova. Contudo, a aderência de areia nas amostras com fibra, 

elevou-se com o aumento do teor de fibra. Isso pode ser decorrente da alta absorção de 

água, devido as propriedades hidrofílicas das fibras, o que mesmo reduzindo a fluidez, e 

consequentemente a umidade da superfície do corpo de prova, diminuiu a quantidade de 

emulsão perdida durante o processo de moldagem. Dessa maneira, fazendo com que 

houvesse mais concentração de asfalto nas amostras quanto maior a quantidade de fibra, 

obtendo maior aderência de areia. 

 

Figura 35 – Variação da adesão de areia (Referência x Fibra Têxtil) 
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As amostras com a incorporação de ambos os insumos, isto é, compostas por cinza 

pesada e fibras têxteis, apresentaram maior estabilidade em relação às amostras com 

somente fibras, e menor aderência de areia em comparação às amostras de referência e 

com CBC (Figura 36).  

Decorrente da adição de emulsificante, elevou-se e muito a fluidez e plasticidade 

do microrrevestimento asfáltico, desestabilizando as amostras. Todavia, a junção das 

propriedades hidrofílicas da CBC e das fibras têxteis, e a rugosidade das superfícies das 

fibras, proporcionaram maior estabilidade, acarretando em maior adesividade e 

intertravamento entre os agregados e o ligante. 

 

Figura 36 – Variação da adesão de areia (Fibra têxtil x CBC e Fibra têxtil) 

   

 

Por conta do comportamento das amostras, e levando-se em conta os resultados 

obtidos tanto no ensaio de abrasão (WTAT) quanto no de adesão de areia (LWT), não foi 

possível determinar o teor ótimo de emulsão para cada variação analisada no presente 
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trabalho. Desse modo, não foi dada sequência aos ensaios de coesão e de adesividade 

(WST) na etapa de ensaios exploratórios. 

A etapa de ensaios exploratórios expos resultados bastante importantes relativo a 

dosagem do microrrevestimento asfáltico, verificou-se que é necessário se ter 

conhecimento prévio de cada material que irá compor a mistura asfáltica fluída, pois suas 

propriedades, assim como concentrações, podem e influenciaram o comportamento do 

mesmo. A vista disso, foi possível observar que o acréscimo de emulsificante 

desestabilizou o microrrevestimento a frio, e a não adequada dosagem do material em 

relação a variação do teor de emulsão asfáltica, e também do teor de fibra e cinza 

incorporados as amostras, intensificou o problema. Desse modo, foi preciso, a partir dos 

resultados obtidos na presente fase, reelaborar a dosagem da mistura. 

 

4.7 ENSAIOS FINAIS  

 Nesse item são apresentados os resultados dos ensaios de tempo de misturação, 

abrasão úmida, adesão de areia por carregamento de roda, coesão e adesividade, assim 

como suas respectivas análises. Mediante o que foi observado na etapa dos ensaios 

exploratórios, para essa fase foram tomadas medidas distintas, de forma a evitar que 

houvesse instabilidade por parte das amostras testadas, como ocorreu anteriormente. 

 

4.7.1 Determinação do tempo de misturação 

Para a determinação do tempo de misturação, efetuou-se o referente ensaio 

seguindo as diretrizes presentes na norma ISSA-TB 113:2017. Desse modo foi analisada 

a variação do teor de água em relação ao teor de emulsão na composição das amostras 

estudadas em suas mais variadas composições. Na Tabela 21 são expostos os valores 

obtidos perante o teste. 

Mediante os resultados adquiridos na etapa de determinação do tempo de 

misturação, todas a amostras elaboradas obtiveram valores superiores ao mínimo de 120 

segundos estabelecido por norma. Esse período mínimo é estipulado visando dar tempo 

suficiente de trabalhabilidade para a aplicação do microrrevestimento em campo, o que 

pode variar conforme a reatividade, concentração e demais propriedades dos materiais 

constituintes da mistura asfáltica fluida (emulsão asfáltica, agregados, aditivos e água). 
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Tabela 21 – Determinação do Tempo de Misturação 

AMOSTRAS Teor de Emulsão (%) Teor de Água (%) Tempo de Misturação (s) 

Referência 

9 8 127 

10 7 127 

11 6 129 

12 5 128 

CBC 

9 8 132 

10 7 132 

11 6 134 

12 5 133 

0,1% Fibra 

9 8,5 125 

10 7,5 126 

11 6,5 125 

12 5,5 125 

0,2% Fibra 

9 9 124 

10 8 125 

11 7 125 

12 6 125 

0,3% Fibra 

9 10 123 

10 9 124 

11 8 124 

12 7 123 

0,1% Fibra + CBC 

9 8,5 127 

10 7,5 126 

11 6,5 126 

12 5,5 126 

0,2% Fibra + CBC 

9 9 126 

10 8 125 

11 7 127 

12 6 125 

0,3% Fibra + CBC 

9 10 123 

10 9 124 

11 8 124 

12 7 125 

 

 Perante os valores apresentados na Tabela 20 não foram observadas significativas 

variações entre as distintas composições das amostras. Porém, houve pequeno aumento 

no tempo de misturação nas amostras com cinza pesada em sua composição, o que pode 

ser decorrente de sua menor reatividade em comparação ao agregado basáltico. Contudo, 

não foi necessária a modificação do teor de água para se alcançar o tempo mínimo de 
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misturação, mesmo a CBC se constituindo em um material hidrofílico, a referente 

característica apresentou baixa influência. 

  Ainda, com a incorporação da fibra, ocorreu queda no tempo de misturação, 

porém irrelevante para a análise. Entretanto, com o aumento do teor de fibra têxtil 

inserida, elevou-se o teor de água necessário para que obtivesse o tempo mínimo de 

misturação, chegando à diferença de até 2% na adição de água entre a amostra de 

referência e as compostas com teor de 0,3% de fibra, tanto nas amostras com CBC, quanto 

nas sem. Esse comportamento possivelmente foi resultante da propriedade hidrofílica das 

fibras, em especial as fibras naturais, como é o caso da fibra de algodão, que possui alta 

capacidade de absorção, comportamento esse também encontrado por Abiola (2014). 

 

 

4.7.2 Determinação da perda por Abrasão Úmida – Wet Track Abrasion Test 

(WTAT) 

 Com o objetivo de se determinar a resistência a abrasão úmida, foi efetuado o 

ensaio de Wet Track Abrasion Test (WTAT), seguindo as recomendações descritas na 

norma ISSA-TB 100, aplicando as amostras a 1 h de imersão em água em temperatura 

ambiente. Na Tabela 22 são expostos os resultados obtidos referente ao presente ensaio.  

 

Tabela 22 – Resultados do ensaio de resistência a abrasão (WTAT) 

 WTAT (g/cm³) 

Amostras 
Teor de Emulsão (%) 

9 10 11 12 

Referência 251,86 213,38 195,89 132,92 

CBC 360,29 297,33 248,36 209,88 

0,1% Fibra 220,37 213,88 132,92 87,45 

0,2% Fibra 129,43 104,94 94,45 62,96 

0,3% Fibra 181,90 174,90 101,44 69,96 

0,1% Fibra + CBC 332,31 237,86 234,37 143,42 

0,2% Fibra + CBC 237,86 216,88 139,92 108,44 

0,3% Fibra + CBC 227,37 164,41 120,84 95,50 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 22, observa-se que todas 

amostras ensaiadas, nos quatro teores de emulsão avaliados, obtiveram valores abaixo do 

limite máximo de 538 g/m², determinado pela norma vigente, o que mostra significativa 

resistência à abrasão úmida, assim como a qualidade dos materiais utilizados. Contudo, 
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as amostras de referência mostrar-se com menor perda de massa em comparação às 

amostras compostas por CBC, isso em todos os teores ensaiados. Na Figura 37 são 

expostas as curvas formadas pelos resultados alcançados de ambos os casos. 

 

Figura 37 – Variação da resistência à abrasão (Referência x CBC) 

 
 

Segundo o gráfico do ensaio de WTAT exibido na Figura 37, onde são expostos 

os resultados das amostras de referência e de CBC, é possível perceber pequeno aumento 

na estabilidade com a implementação da cinza pesada na mistura do microrrevestimento 

asfáltico. Todavia, houve maior perda de material durante a execução do ensaio de 

abrasão úmida, isto é, as amostras com CBC se mostraram com menor resistência à 

abrasão em relação às amostras de referência, porém apresentaram resultados dentro do 

limite máximo estipulado pela norma.  

O aprimoramento na estabilidade da mistura asfáltica fluída nas amostras com 

CBC pode ser decorrente de melhor arranjo estrutural, pois, devido a sua menor densidade 

em comparação ao agregado basáltico aplicado na pesquisa, incorporou-se maior 

quantidade desse insumo em relação ao agregado convencional, o que elevou a 

concentração, em volume, de finos na estrutura, preenchendo, possivelmente desse modo, 

os pequenos vazios formados. 

Já o efeito na queda da resistência à abrasão nas amostras com CBC, supostamente 

deriva-se de sua menor reatividade em confronto com o agregado basáltico utilizado, 

possuindo inferior interação com a emulsão asfáltica. Nesse cenário, também por conta 

de sua baixa densidade, a concentração de cinza pesada em relação ao material pétreo é 
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superior, o que pode ter intensificado esse comportamento, e consequentemente elevou a 

perda de material no decorrer do ensaio. 

 No que tange às amostras com incorporação de fibras têxteis em sua composição, 

as mesmas exibiram valores inferiores perante o ensaio de abrasão úmida em comparação 

à amostra de referência, em todos os teores de emulsão e de fibra avaliados, como pode 

ser observado no gráfico da Figura 38. 

 

Figura 38 – Variação da resistência à abrasão (Referência x Fibra Têxtil) 

 
 

 Por meio dos resultados apresentados no gráfico da Figura 38, observa-se que 

ocorreu redução na perda de massa dos corpos de prova com a incorporação das fibras 

têxteis nas amostras de microrrevestimento asfáltico, em outras palavras, aumentou-se a 

resistência à abrasão úmida em comparação à amostra de referência. Fato esse que pode 

ter se sucedido por conta do intertravamento ocasionado pela presença das fibras têxteis 

nas misturas asfálticas fluidas. Entende-se dessa forma, pois a superfície rugosa das 

fibras, principalmente as fibras naturais como as de algodão, propiciam atrito superficial 

significativo, aprimorando a interação entre os agregados e o resíduo da emulsão asfáltica 

e dificultando, desse modo, a perda do material pétreo frente aos esforços abrasivos. 

 Visualiza-se também que, com o aumento da concentração de fibras no 

microrrevestimento, reduziu-se a perda de massa até o teor de 0,2%. Entretanto, no teor 

de 0,3% de adição de fibra houve aumento de perda de massa durante o ensaio de abrasão 

em relação às amostras com 0,2% de fibra. Esse fenômeno ocorreu possivelmente devido 
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ao fato que, ao se exceder o teor de fibra que a estrutura da mistura asfáltica fluída é capaz 

de suportar, ocorreu a absorção em excesso da água do sistema da emulsão asfáltica dada 

pelas propriedades hidrofílicas das fibras, vindo a acelerar o processo de rompimento das 

micelas de asfalto, dificultando e, assim, piorando a adesão do resíduo asfáltico aos 

agregados, fazendo com que os mesmos se soltassem mais facilmente. 

 Quanto as amostras compostas por ambos os resíduos, CBC e fibras têxteis, 

observou-se resistência à abrasão úmida inferior, quando em confronto com os resultados 

adquiridos com as amostras compostas somente com fibras, como pode ser visto no 

gráfico da Figura 39.   

As amostras constituídas por cinza pesada e fibras têxteis em sua composição 

tiveram comportamento diferente em relação às amostras compostas somente por fibras. 

As amostras compostas por ambos os insumos apresentaram maior perda de massa do que 

as amostras com somente fibras têxteis, isso foi derivado da presença da CBC na estrutura 

do microrrevestimento asfáltico, pois a cinza possui uma reatividade inferior ao agregado 

pétreo, ao qual está substituindo na composição da mistura asfáltica fluída.      

 

Figura 39 – Variação da resistência à abrasão (Fibra Têxtil x Fibra Têxtil e CBC) 
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Distintamente com o que ocorreu nas amostras constituídas somente com fibras, 

as elaboradas com os dois resíduos apresentaram relação constante entre a perda de massa 

e a incorporação de fibras, ou seja, a resistência a abrasão foi aprimorada com ao aumento 

regular do teor de fibra, até o teor de 0,3%. Isso pode ter se ocorrido em consequência da 

menor reatividade da CBC, que acarretou em inferior interação com a emulsão asfáltica, 

retardando em pequena escala o processo de rompimento das micelas de asfalto, o que 

elevou o teor admissível de fibras ao microrrevestimento. 

 

4.7.3 Determinação da adesão de areia pelo ensaio de roda carregada – Loaded 

Wheel Test (LWT) 

 Efetuou-se o ensaio de roda carregada, Loaded Wheel Test (LWT), para a análise 

da concentração de adesão de areia na superfície das amostras de microrrevestimento 

asfáltico, em concordância com as diretrizes presentes na normal internacional ISSA-TB 

109, e os resultados alcançados estão expostos na Tabela 23. 

 Conforme os resultados mostrados na respectiva tabela, os valores obtidos em 

todas as amostras estudadas se encontram abaixo do limite máximo de 538 g/m² 

estabelecido na norma vigente. Ainda, é possível observar, mediante visualização global 

dos resultados, que as amostras com CBC em sua composição apresentaram valores 

superiores em relação às amostras sem o insumo. Nesse cenário, na Figura 40 é mostrado 

o gráfico apresentando as curvas formadas pelas amostras de referência e a com cinza 

pesada. 

Tabela 23 – Resultados do ensaio de adesão de areia (LWT) 

 LWT (g/cm³) 

Amostras 
Teor de Emulsão (%) 

9 10 11 12 

Referência 210,53 240,60 255,64 278,20 

CBC 240,60 255,64 285,71 308,27 

0,1% Fibra 90,23 135,34 172,93 195,49 

0,2% Fibra 105,26 142,86 210,53 240,60 

0,3% Fibra 142,86 165,41 233,08 255,64 

0,1% Fibra + CBC 127,82 157,89 210,53 248,12 

0,2% Fibra + CBC 135,34 172,93 240,60 263,16 

0,3% Fibra + CBC 157,89 195,49 255,64 293,23 
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 A partir do gráfico retratado na Figura 40, é possível observar que nos quatro 

teores avaliados, a adesão de areia foi superior na amostra de microrrevestimento asfáltico 

com cinza pesada em sua composição. Tal ocorrência pode ter sido consequência da 

menor reatividade da CBC em relação ao agregado basáltico usado, de acordo com os 

ensaios de absorção de azul de metileno realizados. Desse modo, o insumo possui menor 

qualidade de adesão com a emulsão asfáltica aplicada, o que reduziu a quantidade de 

resíduo asfáltico aderido, além de atrasar o processo de ruptura das micelas de asfalto, 

fazendo com que elevasse concentração de ligante livre na superfície da amostra, e, 

portanto, facilitando a adesão da areia no corpo de prova. 

 

Figura 40 – Variação da adesão de areia (Referência x CBC) 

 

 

 Embora a cinza pesada apresente propriedade hidrofílica, tal característica não 

teve expressiva relevância nos resultados obtidos na presente etapa de ensaios, pois ao se 

adotar outro método para a dosagem das amostras, determinou-se a trabalhabilidade 

mínima, diminuindo a ação hidrofílica da CBC. Contudo, em todos os teores a variação 

não teve elevada significância entre as amostras de referência e de CBC, além do mais, 

ambas se encontram dentro das especificações da respectiva norma corrente.  

 No que corresponde à incorporação das fibras têxteis no microrrevestimento 

asfáltico, com a adição das fibras houve redução na adesão de areia nas amostras, isso em 

relação a de referência. Na figura 41 é exposto o gráfico com as curvas resultantes dos 

valores obtidos no ensaio de adesão de areia por roda carregada. 
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Destarte, a presença das fibras têxteis no microrrevestimento asfáltico fez com 

que houvesse uma redução na adesão de areia, em confronto com os resultados obtidos 

nas amostras de referência. E ao se observar mais atentamente ao gráfico apresentado na 

figura 41, verifica-se que com o aumento no teor de fibra incorporado, elevou-se a 

quantidade de areia aderida ao corpo de prova no decorrer da efetuação do ensaio de roda 

carregada.  

 

Figura 41 – Variação da adesão de areia (Referência x Fibra Têxtil) 

 

  

A redução da adesão de areia nas amostras com fibras ocorreu devido a sua alta 

capacidade de absorção, isto é, sua propriedade hidrofílica, pois a referente característica 

em conjunto com superfície rugosa das fibras, permite com que haja maior capitação de 

material asfáltico, o que acarreta na diminuição da concentração de resíduo de emulsão 

na superfície, e portanto menor porcentagem de material aderido no corpo de prova. 

Ademais, baixos teores de fibras não conseguem chegar a formar redes, ou 

melhor, tramas, dentro das amostras de microrrevestimento, porque as mesmas acabam 

ficando separadas e dispersas, não sendo capazes de se interagirem, o que pode acabar 

criando pontos de fragilidade na aderência. Todavia, entende-se que, com o aumento da 

porcentagem de fibra nos corpos de prova, inicia-se o desenvolvimento das tramas, ou 

seja, a formação das redes se torna efetiva, permitindo maior adesão da areia nas amostras 

em função da nova superfície de contato formada. 
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Nas amostras contendo fibras têxteis e cinza pesada em sua composição, nota-se 

aumento na aderência de material quartzoso em relação aos resultados alcançados com as 

amostras constituídas somente com fibra, além do mais, a implementação de CBC no 

microrrevestimento não alterou a estabilidade da mistura asfáltica fluída no ensaio de 

LWT, como ocorreu no WTAT (Figura 42).  

 

Figura 42 – Variação da adesão de areia (Fibra têxtil x Fibra têxtil e CBC) 

 

 

 De acordo com os resultados expostos no gráfico da Figura 42, constata-se que as 

amostras com ambos os insumos utilizados no trabalho em sua composição, apresentaram 

maior adesão de areia em confronto com os valores encontrados nas amostras sem CBC, 

o que indica que a CBC tem mais influência nesse parâmetro que as fibras. Esse fato 

decorre-se da baixa concentração de argilominerais na cinza pesada, ou seja, o resíduo 

apresenta pouca reatividade, denotando assim menor adesão com o ligante, em 

comparação com os agregados basálticos. Retardando também o processo de ruptura da 

emulsão asfáltica, e dessa maneira, por consequência, possivelmente elevando a 

concentração de material asfáltico na superfície das amostras, o que facilitou a aderência 

de areia.   

 As fibras têxteis causaram o efeito de redução a aderência de areia nas amostras, 

tanto nas com, quanto nas sem CBC em sua estrutura, isto devido a capacidade de 

absorção, em especial as fibras naturais como a de algodão, derivada de sua propriedade 
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hidrofílica, que juntamente com a característica rugosa de sua superfície, reteve emulsão 

asfáltica.  

Porém, o efeito derivado do aumento do teor de fibra nas misturas de 

microrrevestimento asfáltico, foi contrario ao esperado, pois quanto mais fibras era 

adicionada nas amostras, maior era também a adesão de areia. Tal fenômeno pode ser 

explicado pela formação de redes ou tramas na estrutura, porque em baixas concentrações 

as fibras ficam dispersas e geram pequenas redes, contudo isoladas, diminuindo assim a 

interação dos matérias constituintes, porém ao se elevar o teor de fibras, a trama se torna 

efetiva, melhorando essa interação, aumentando a aderência de areia ao corpo de prova. 

 

4.7.4 Determinação do teor ótimo de emulsão 

 Mediante a realização dos ensaios de abrasão úmida (WTAT) e de adesão de areia 

pelo método da roda carregada (LWT), determinou-se o teor de emulsão mínimo e 

máximo das amostras analisadas de microrrevestimento asfalto, respectivamente. Desse 

modo, ao se confrontar os resultados de ambos os testes foi possível obter o teor ótimo 

para cada amostra, como mostrado na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Teor ótimo 

Amostras Teor Ótimo (%) 

Referência 9,57 

CBC 10,50 

0,1% Fibra 10,63 

0,2% Fibra 9,40 

0,3% Fibra 10,10 

0,1% Fibra + CBC 11,21 

0,2% Fibra + CBC 10,41 

0,3% Fibra + CBC 9,67 

 

De acordo com os resultados apresentando na Tabela 24, a implementação da 

cinza pesada no microrrevestimento asfáltico aumentou o valor do teor ótimo das 

amostras. Em relação às amostras com fibras têxteis em sua composição, ocorreu o 

mesmo efeito, a CBC elevou o valor do teor ótimo de emulsão, mostrando que o ensaio 

de abrasão úmida obteve maior interferência, nessa pesquisa, se comparado ao ensaio de 

adesão. Pois, ao se elevar o teor de emulsão, aumenta-se o cobrimento dos agregados, 

dificultando assim sua desagregação durante o processo abrasivo. Nas Figuras 43 e 44 
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são expostos os resultados dos teores ótimos de emulsão asfáltica das amostras de 

referência e com CBC. 

 

Figura 43 – Gráfico teor ótimo (Referência) 

 

 

Figura 44 – Gráfico teor ótimo (CBC) 

 

 

No caso das amostras com fibra têxtil e sem CBC em sua composição, as mesmas 

exibiram valores de teor ótimo de emulsão asfáltica superiores ao determinado na amostra 

de referência, exceto no teor de 0,2%, que apresentou teor ótimo inferior. O aumento do 

teor ótimo, se deu devido a alta capacidade de absorção das fibras, que acabam retendo 

resíduo asfáltico e reduzindo o cobrimento dos agregados.  

Já no teor de 0,2%, o efeito de intertravamento se mostrou superior a propriedade 

hidrofílica das fibras, onde a trama criada e a superfície rugosa auxiliaram na contenção 

dos agregados, evitando uma maior perda no ensaio de abrasão, reduzindo seu teor ótimo. 

Porém ao se elevar o teor para 0,3%, a característica hidrofílica das fibras se sobressaiu 
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ao efeito de intertravamento, fazendo com que fosse necessário aumentar a concentração 

de emulsão, para se obter o teor ótimo.  

 Na incorporação de ambos os insumos avaliados na presente pesquisa, o aumento 

no teor de fibras reduziu o teor ótimo de emulsão até o teor 0,3%, devido a presença da 

CBC na composição. Nas Figuras 45 a 50 são expostos os gráficos referentes aos teores 

ótimos alcançados nas amostras com fibras, com e sem CBC. 

 

 

         Figura 45 – Gráfico teor ótimo                    Figura 46 – Gráfico teor ótimo 

                       (0,1% Fibra)                                              (0,1% Fibra + CBC) 

     

 

 

        Figura 47 – Gráfico teor ótimo                   Figura 48 – Gráfico teor ótimo 

                       (0,2% Fibra)                                            (0,2% Fibra + CBC) 
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         Figura 49 – Gráfico teor ótimo                    Figura 50 – Gráfico teor ótimo 

                       (0,3% Fibra)                                              (0,3% Fibra + CBC) 

    

 

 Nas amostras com fibras têxteis e CBC, apresentaram teores ótimos superiores 

nas concentrações de 0,1% e 0,2% de fibras, porém nos exemplares com 0,3% o teor 

ótimo se mostrou maior na amostra com somente fibra, pois com o incremento da cinza 

pesada, que se apontou como material de baixa reatividade, retardou-se o tempo de 

rompimento da emulsão, fazendo com que o intertravamento causado pelas fibras se 

sobressaísse à propriedade hidrofílica.  

Dessa forma, a interação formada pelas fibras ajudou a conter os materiais 

constituintes, sem prejudicar o cobrimento dos agregados pelo ligante, o que 

consequentemente, reduziu a perda de material durante o esforço abrasivo no ensaio de 

WTAT, e fez com que decrescesse o teor ótimo. Contudo, isso não significa que o 

intertravamento das fibras elevou a resistência das amostras de microrrevestimento 

asfáltico. 

   

4.7.5 Determinação do tempo de cura mediante o ensaio de coesão – Cure 

Development by Cohesion Test 

 Após se determinar o teor ótimo de emulsão asfáltica, e seu respectivo teor de 

água resultante, executou-se o ensaio de coesão, seguindo as diretrizes e recomendações 

da vigente norma, a fim de se verificar o tempo mínimo de cura para a liberação do tráfego 

de veículos. Os resultados obtidos nos tempos de cura de 30, 60 e 120 minutos estão 

expostos na Tabela 25. 

Segundo os resultados expostos na Tabela 25, os valores obtidos pelas amostras, 

mediante o ensaio de coesão, ficaram acima do mínimo determinado pela norma, de 
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12 kg.cm para o tempo de cura de 30 minutos e 21 kg.cm no tempo de cura de 60 minutos. 

Assim, constituindo-se aptos para emprego em campo, com o tempo máximo para a 

liberação de 2 horas após sua aplicação. 

 

Tabela 25 – Tempo de cura pelo ensaio de coesão 

Amostras 
Torque (kg.cm) 

30 min 60 min 120 min 

Referência 13 23 25 

Cinza 12 21,5 22 

Fibra 0,1% 15 23,5 25,5 

Fibra 0,2% 16 25 26 

Fibra 0,3% 16,5 26 27 

Fibra 0,1% + CBC 12,5 21 23 

Fibra 0,2% + CBC 14 23 24,5 

Fibra 0,3% + CBC 15 23,5 25 

 

 Por meio dos resultados é possível observar também que, com a presença de cinza 

pesada na estrutura mineral do microrrevestimento asfáltico, ocorre pequena redução na 

coesão da mistura asfáltica fluída. No entanto, com a incorporação da fibra, tanto nas 

amostras com CBC, quanto nas sem o resíduo, verificou-se o aumento da coesão nessas 

amostras. Nas Figuras 51 a 53 os valores alcançados nos ensaios de coesão com as 

amostras de referência, com CBC, com fibra e com ambos os insumos, são representados 

por meio de gráficos.  

 Devido à menor reatividade da CBC em comparação ao agregado basáltico 

utilizado na análise, a introdução desse material acarretou na redução da coesão porque 

fez com que se dificultasse o processo de evaporação da água contida na emulsão 

asfáltica, retardando sua cura química. Entretanto, mesmo com esse revés, as amostras 

com cinza pesada obtiveram resultados dentro dos limites mínimos estabelecidos pela 

referente norma corrente. 
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Figura 51 – Gráfico do tempo de cura pela coesão (Referência x CBC) 

 

 

Figura 52 – Gráfico do tempo de cura pela coesão (Referência x Fibra Têxtil)  
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Conforme os valores retratados nos gráficos das Figuras 52 e 53, constata-se que 

com o aumento do teor de fibra na composição do microrrevestimento, maior foi a coesão 

adquirida, o que não necessariamente expressa mais resistência. 

 

Figura 53 – Gráfico do tempo de cura pela coesão  

(Fibra Têxtil x Fibra Têxtil e CBC) 

 

 

 O aumento da coesão decorre-se, tanto das propriedades hidrofílicas das fibras, 

que por sua vez auxiliaram no processo de evaporação e consequentemente na cura da 

mistura asfáltica fluída, quanto do intertravamento com os agregados e ligante ocasionado 

pela característica rugosa da superfície do insumo. Contudo, um fator primordial para o 

a melhora da coesão foi a interação entre fibras e possível formação das redes, que 

ajudaram a evitar o deslocamento de material na execução do giro, elevando sua 

consistência e sua coesão. 
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4.7.6 Determinação da adesividade – Wet Stripping Test (WST) 

 Com base nos teores ótimos encontrados para cada amostra estudada, efetuou-se 

o ensaio de adesividade com o objetivo de se verificar a qualidade de cobertura e adesão 

da emulsão asfáltica para com os agregados e os resíduos utilizados (cinza pesada de 

bagaço de cana-de-açúcar e fibras têxteis). Os valores procedentes do teste de Wet 

Stripping Test (WST) são apresentados na Tabela 26. 

  

Tabela 26 – Ensaio de Adesividade 

Amostras Adesividade (%) 

Referência > 90 

CBC > 90 

0,1% Fibra > 90 

0,2% Fibra > 90 

0,3% Fibra > 90 

0,1% Fibra + CBC > 90 

0,2% Fibra + CBC > 90 

0,3% Fibra + CBC > 90 

 

 Segundo os resultados logrados, em todas as amostras constatou-se a porcentagem 

acima da mínima de 90%, determinado por norma, de ligante asfáltico aderido. Ainda, 

visualmente não foram observadas diferenças significativas entre as amostras analisadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 Os resultados dos ensaios realizados na etapa experimental se mostraram muito 

importantes para o delineamento da pesquisa final, uma vez que conduziram para a não 

utilização do emulsificante, haja vista a instabilidade ocasionada por sua incorporação. 

Com isso, conclui-se que não é recomendado incorporar emulsificante nessa etapa do 

processo. Desse modo, optou-se por dosar o teor de água conforme a concentração de 

emulsão adicionada, assim como, também, levou-se em consideração a influência das 

propriedades dos insumos trabalhados na presente pesquisa. 

 A cinza pesada de bagaço de cana-de-açúcar retida na peneira de nº 100 

apresentou menor densidade em comparação ao agregado basáltico miúdo, além do mais, 

em sua composição, perante a efetuação dos testes laboratoriais de FR-X e DR-X, 

verificou-se elevada concentração de sílica (SiO2) e a presença de alguns metais como 

ferro, alumínio e manganês. Por meio do ensaio de absorção de azul de metileno, 

constatou-se inferior reatividade da CBC em referência ao agregado convencional, e de 

acordo com a literatura a cinza pesada apresenta propriedade hidrofílica e superfície 

irregular. 

 Na análise termogravimétrica, as fibras têxteis utilizadas exibiram resistência a 

altas temperaturas, em especial a fibra de algodão, havendo perda significativa de massa 

somente acima dos 200 ºC, com isso, conclui-se que, em se tratando de degradação 

térmica, as fibras têxteis podem ser usadas em microrrevestimentos asfálticos a frio. 

Conforme exposto na literatura, as fibras naturais possuem superfície mais rugosa, 

o que auxilia no intertravamento com outras superfícies, porém as fibras sintéticas não 

ostentam tal característica. Todavia, a presença de fibras nas composições de materiais 

asfálticos pode vir a formar redes e interações entre si, o que ajuda na contenção dos 

demais materiais constituintes. Ainda, as fibras, principalmente as naturais, denotam alta 

capacidade de absorção, isto é, exibem expressiva propriedade hidrofílica.  

Na analise do tempo de misturação, decorrente da menor reatividade da CBC, as 

amostras com o referente insumo em sua composição necessitaram de maior período de 

misturação até o completo rompimento da emulsão asfáltica. Constando-se desse modo, 

aumento na trabalhabilidade, pois maior tempo de misturação colabora para o emprego 

em regiões de climas quentes, além de auxiliar na diminuição do uso de aditivos ou até 

mesmo água para elevar a plasticidade do microrrevestimento asfáltico.  

Já com a incorporação das fibras nas amostras, foi preciso se adequar a dosagem, 

quanto ao teor de água, para se obter o tempo mínimo de misturação, havendo aumento 
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de até 2% na concentração de 0,3% de fibra na composição em relação a amostra 

referência. Nas amostras com ambos os resíduos, mesmo a cinza pesada vindo a elevar a 

plasticidade do material, o teor de água se manteve constante em relação as amostras 

constituídas somente com fibra, mostrando maior influência da fibra ao CBC no 

microrrevestimento quando se trata da quantidade de água. 

Nos ensaios de abrasão úmida (WTAT), as amostras com CBC apresentaram 

maior perda de massa, isto é, exibiram menor resistência à abrasão em comparação às 

amostras de referência e, embora a cinza trouxesse aumento na estabilidade e na 

trabalhabilidade da mistura asfáltica fluída, tal variação não se mostrou significativa, 

denotando que a utilização de cinza não obteve relevante influência positiva no 

comportamento do microrrevestimento quanto a resistência a abrasão.  

No caso das fibras têxteis foi possível constatar aumento na resistência à abrasão, 

devido ao intertravamento ocasionado pela formação das tramas e por causa da superfície 

rugosa que, por sua vez, gerou forte atrito superficial com os agregados, diminuindo a 

perda de material durante o processo abrasivo.  

Nas amostras somente com fibra, reduziu-se a resistência a abrasão no teor de 

0,3% em relação ao de 0,2%, decorrente da propriedade hidrofílica das fibras, o que 

dificultou o cobrimento e adesão do ligante ao agregado, colaborando para perda de 

material. Em contrapartida, nas amostras compostas por fibra e CBC, a cinza pesada 

elevou a trabalhabilidade do material, o que permitiu aumento constante no teor de fibra 

sem prejudicar a resistência a abrasão, contribuindo para sua melhora. 

No que diz respeito ao ensaio de LWT, as amostras com CBC exibiram maior 

adesão de areia decorrente do aumento da plasticidade do material. Em contrapartida, 

com a inclusão de fibras, ocorreu redução na adesão de areia, comparado a amostra de 

referência, devido a propriedade hidrofílica das fibras que reteve material asfáltico. No 

entanto, o aumento no teor de fibra elevou a adesão de areia, consequente da formação de 

redes nas amostras de microrrevestimento, pois baixa concentração de fibras 

possivelmente cria ponto de fragilidade na aderência, porém com o aumento do teor, a 

interação entre as fibras favorece na adesão de areia.     

 Quanto ao teor ótimo, os resultados obtidos pelo ensaio de WTAT exibiram maior 

influência do que o LWT em sua determinação. Nesse contexto, as amostras com CBC 

apresentaram teor ótimo mais elevado, sendo inferior somente nas amostras com teor de 

fibra de 0,3% devido a propriedade hidrofílica da fibra. Como esperado, a adição de fibra 

aumentou o teor ótimo nas amostras, contudo na concentração de 0,2% obteve-se valor 
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inferior à de referência, decorrente a menor perda de massa no ensaio de abrasão e bom 

comportamento quanto à adesão de areia. 

Assim como nos ensaios de WTAT e LWT, todas amostras avaliadas obtiveram 

valores dentro do permitido no teste de coesão, pelas respectivas normas vigentes. No 

ensaio de coesão, as amostras compostas por CBC se mostraram com menor coesão, 

consequente da baixa reatividade da cinza. Já com a incorporação das fibras ocorreu 

aumento da coesão das amostras, devido à interação entre as fibras e por gerar 

intertravamento com os materiais constituintes. No ensaio de WST ou adesividade, todas 

as amostras obtiveram perda de resíduo asfáltico inferior a 10%, não apresentando 

notórias diferenças entre as amostras de referência, com CBC, com fibras ou composta 

por ambos os insumos. 

À vista dos resultados alcançados e verificados, em suma, é possível concluir que 

a CBC apresentou menor presença de argilominerais, exibindo boa reatividade, o que 

elevou a trabalhabilidade do microrrevestimento visando sua concepção e aplicação em 

projetos de microrrevestimentos a frio em locais com altas temperaturas. As fibras, por 

sua vez, possuem alta resistência à variação de temperatura, além do mais, reduziu-se a 

perda de massa, melhorando também o comportamento das amostras frente a adesão de 

areia e coesão, podendo-se determinar o teor ótimo de fibra em torno de 0,2%, e devendo-

se levar e consideração o aumento no teor de água. Já nas amostras com a dupla 

incorporação, a junção dos insumos foi capaz de reduzir os pontos negativos um do outro, 

mantendo a estabilidade e consistência das amostras de microrrevestimento asfáltico. 

Ainda, mediante as análises realizadas na presente pesquisa, a dosagem final 

recomendada para o microrrevestimento é de 0,2% de fibras têxteis, sem CBC, 

apresentando teor de 10% de emulsão, teor de 9% de água e 1% de cal. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 Considerando os resultados obtidos na presente pesquisa, a seguir, são listadas 

sugestões para futuros trabalhos: 

• Utilização de diferentes tipos de emulsões asfálticas, bem como aumentar a 

variação dos teores analisados; 

•  Avaliação de outros tipos e comprimentos de fibras; 

• Verificação do comportamento microscópico das fibras e CBC no 

microrrevestimento asfáltico; 
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• Aplicação do microrrevestimento asfáltico em campo, assim como sua 

respectiva analise quanto a funcionalidade; 
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