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RESUMO 

 

O revestimento asfáltico convencional, quando submetido à ação de tráfego pesado e 

lento, por vezes, não resiste e passa a apresentar diversos defeitos, seja no início da vida 

útil, na forma de deformações permanentes, ou ao longo dos anos, com a fadiga e o 

desgaste. Nessa situação, o efeito da temperatura e da exposição ao ar aumenta a 

probabilidade de surgimento de trincas e de deterioração do pavimento, por causarem o 

envelhecimento do ligante. Visando melhorar a resistência mecânica e ao 

envelhecimento do ligante asfáltico modificado e minimizar os defeitos no pavimento, o 

objetivo deste trabalho é estudar a modificação do ligante com cal hidratada e cinza leve 

da queima do bagaço de cana-de-açúcar. Esta cinza tem potencial pozolânico, ou seja, o 

mineral silicoso contido nela, juntamente com o hidróxido de cálcio da cal hidratada, 

gera compostos cimentantes. Para tanto, foram ensaiadas sete condições experimentais, 

duas com ligantes virgens e outras cinco variando-se os percentuais de cinza leve e de 

cal hidratada, em massa, incorporados ao ligante por meio de alto cisalhamento. Foram 

realizados ensaios de caracterização da cinza leve, da cal hidratada e dos ligantes. 

Foram, ainda, realizados ensaios de viscosidade Brookfield, estabilidade à estocagem e 

de reologia, por meio de envelhecimentos no RTFOT e no PAV e ensaio de 

cisalhamento dinâmico no DSR. Como resultados, observou-se que não houve 

separação de fase entre o ligante e os modificadores e que a modificação 3, que continha 

3% de cal + 3% de cinza (em massa) foi a única que apresentou tanto aumento do 

parâmetro G*/sen(δ), quanto diminuição do parâmetro G*×sen(δ). Assim, a 

incorporação conjunta da cinza leve e da cal hidratada apresentou benefícios para a 

resistência à deformação permanente e à fadiga. 

 

Palavras-chave: Modificação do ligante asfáltico. Cinza leve. Cal hidratada. 

Estabilidade à estocagem. Ensaios de reologia. 

  



ABSTRACT 

 

Conventional asphalt binder, when subjected to the action of heavy and slow traffic, 

sometimes does not resist to several defects, either at the beginning of its useful life, as 

permanent deformations, or over the years, with fatigue and the wear. In this situation, 

the effect of temperature and exposure to air increases the probability of appearance of 

cracks and deterioration of the pavement, to cause the aging of the binder. In order to 

improve mechanical strength and aging of modified asphalt binder and to minimize 

pavement defects, the objective of this work is to study the modification of the asphalt 

binder with hydrated lime and fly ash resulting from the burning of the sugar cane 

bagasse. This ash has pozzolanic potential, in other words, the silica mineral contained 

in it, with the calcium hydroxide of hydrated lime, generates cementitious compounds. 

For this, seven experimental conditions were tested, two with virgin asphalts and 

another five varying percentages of light ash and hydrated lime, in mass, incorporated 

into the asphalt by high shear. Characterization tests of fly ash, hydrated lime and 

asphalts were carried out. In addition, Brookfield viscosity, storage stability and 

rheology tests were performed by aging of RTFOT, PAV, and DSR dynamic shear tests. 

As results, it was observed that there was no phase separation between the asphalt 

binder and the modifiers. In addition, it was observed and that modification 3, which 

contained 3% lime + 3% fly ash (by mass), was the only one that presented both 

increase of the parameter G*/sin(δ) and a decrease in the parameter G*×sin(δ). Thus, 

the conjunct incorporation of fly ash and hydrated lime presented benefits for resistance 

to permanent deformation and fatigue. 

 

Keywords: Modified asphalt. Fly ash. Hydrated lime. Storage stability. Rheology tests. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para que a rede viária suporte as condições de uso, seja pela ação do tráfego e/ou 

do intemperismo, se faz necessário ter, além das manutenções ao longo da sua vida útil, 

vasto conhecimento sobre os materiais que compõem o pavimento dessa rede, já que 

defeitos nos pavimentos podem ocorrer em função de má escolha do material a ser 

utilizado.  

Nos pavimentos flexíveis, o ligante asfáltico é o principal material utilizado 

como aglutinante do revestimento, sendo esta camada a responsável por receber 

diretamente o impacto das cargas solicitantes, bem como das intempéries. Por esses 

motivos, faz-se necessário o entendimento correto acerca das diversas propriedades dos 

ligantes asfálticos. 

Tendo-se em vista que as propriedades reológicas dos ligantes asfálticos mudam 

ao longo do tempo em serviço, é de suma importância conhecê-las quando este material 

é submetido às condições de envelhecimento. 

Nos processos de aplicação de ligantes asfálticos em temperaturas elevadas, o 

envelhecimento ocorre durante a usinagem, o transporte, a aplicação e, até mesmo, ao 

longo da vida de serviço do pavimento, sendo mais pronunciado quanto mais elevada 

for a temperatura a qual o ligante asfáltico é submetido. A principal consequência do 

envelhecimento é o aumento da consistência do ligante, a qual pode acarretar em 

diminuição da vida útil do revestimento asfálticos devido aos problemas relacionados à 

fadiga, causando o surgimento de trincas no pavimento, e desagregação dos materiais, 

gerando desgastes e panelas. 

Para minimizar os efeitos negativos do envelhecimento, como as trincas por 

fadiga, pode-se usar materiais que aumentem a resistência dos ligantes asfálticos, 

conhecidos como modificadores, tais como polímeros, fíleres especiais, fibras e cinzas. 

Em suma, a adição de modificadores do ligante asfáltico tem em vista melhorar 

seu comportamento e minimizar os defeitos no pavimento, aumentando a durabilidade 

do revestimento asfáltico.  Essa incorporação de material ao ligante pode ser realizada 

por meio de mistura em baixo ou alto cisalhamento, com o tempo de mistura variando 

em função da temperatura e do tamanho das partículas do modificador.  
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Assim, o foco deste estudo está na utilização da cinza oriunda da queima do 

bagaço da cana-de-açúcar em conjunto com a cal hidratada como modificadores do 

ligante asfáltico de petróleo.   

Esse tipo de cinza apresenta potencial pozolânico, assim, a reação de mineral 

silicoso contido na cinza com a cal hidratada gera compostos com propriedades 

cimentantes que são extremamente benéficos para concretos e argamassa. Na 

pavimentação, existem poucos estudos sobre o efeito pozolânico da cinza nos ligantes 

asfálticos. Então, neste trabalho, estuda-se a possibilidade da modificação melhorar a 

resistência mecânica e ao envelhecimento do ligante asfáltico por meio da adição de 

diferentes teores de cinza e da cal hidratada, sem alterar de forma significativa a 

viscosidade.  

Sob outro aspecto, a utilização de resíduos de outras atividades (materiais que 

ainda têm a possibilidade de serem reutilizados ou reciclados), antes considerados 

rejeitos (materiais que já tiveram todas as possibilidades de reaproveitamento ou 

reciclagem esgotadas, sendo a única solução a sua deposição em aterro), minimiza o 

montante de resíduo gerado, podendo diminuir os custos de sua eliminação ou até gerar 

rendimentos financeiros provenientes da venda do subproduto ou, pelo menos, 

compensação dos custos de transformação e eliminação, além de visar a melhor 

destinação do subproduto e, por vezes, a substituição de recursos naturais escassos ou 

caros. 

1.1. JUSTIFICATIVAS 

O Brasil é considerado o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Foram 

cerca de 630 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas na safra de 2014/2015 

(ÚNICA, 2016).  

Um dos subprodutos gerados nas usinas sucroalcooleiras é a cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar. Esta cinza é proveniente do processo de queima do bagaço como forma 

de cogeração de energia nas usinas. A FIESP/CIESP (2001) considera que são gerados 

260 kg de bagaço para cada tonelada de cana-de-açúcar moída que, por sua vez, dão 

origem a 6,2 kg de cinza. Assim, considerando a safra 2014/2015, pode-se estimar que o 

montante gerado dessa cinza foi de cerca de 4 milhões de tonelada.  

Em geral, a cinza retorna ao ciclo sendo inserida no solo da lavoura como adubo. 

No entanto, por ter poucos nutrientes e por ser um material de difícil deterioração, o uso 
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da cinza como fertilizante traz poucos benefícios ao solo. Ademais, em alguns casos, a 

cinza contém metais pesados, podendo causar a contaminação do solo e dos lençóis 

freáticos.  

Tendo em vista o montante de cinza de bagaço de cana-de-açúcar gerado, 

deseja-se encontrar alternativas de demanda para este resíduo.  

Por outro lado, sabe-se que em algumas situações, o pavimento convencional 

não resiste às ações das forças solicitantes, apresentando diversos defeitos, como é o 

caso de locais como faixas exclusivas de corredores de ônibus, pátios de estacionamento 

de veículos pesado. Isso porque, nestes locais o tráfego é pesado e lento, 

potencializando a ocorrência de deformações permanentes e o surgimento de trincas por 

fadiga. Estes problemas ainda são agravados pelo fator de envelhecimento do ligante 

asfáltico. 

Visando uma melhor alternativa de destinação para esta cinza e a melhora do 

comportamento do ligante asfáltico, sobretudo aumentar a resistência à deformação 

permanente e à fadiga, o presente estudo traz a incorporação da cinza do bagaço da cana 

como modificador do ligante. 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o potencial de utilização da cinza leve 

proveniente da queima do bagaço da cana-de-açúcar em conjunto com a cal hidratada 

como modificadores de ligante asfáltico para uso em pavimentação. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos traçados para se atingir o objetivo geral são: 

 

- Caracterizar a cinza leve proveniente da queima do bagaço da cana-de-açúcar 

quanto aos seus componentes químicos; 

- Caracterizar e analisar o ligante virgem e os modificados quanto às suas 

propriedades físicas e reológicas; 

- Estudar a estabilidade dos ligantes modificados em relação à estocagem. 
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- Avaliar o efeito dos envelhecimentos de curto e de longo prazos nas 

propriedades reológicas dos ligantes virgem e modificados.  
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro traz a introdução, os 

objetivos e a justificativa pelos quais este estudo foi motivado.  

No Capítulo 2, encontra-se a Fundamentação, que apresenta uma revisão sobre 

os ligantes asfálticos, abordando suas propriedades de viscosidade, consistência e 

rigidez. Também é apresentada a questão do envelhecimento do ligante asfáltico a curto 

e a longo prazo e são descritos os asfaltos modificados. Neste capítulo também se versa 

sobre a especificação Superpave e a reologia dos asfaltos. O capítulo ainda traz uma 

breve contextualização sobre a cinza do bagaço da cana-de-açúcar e sobre a cal 

hidratada. 

No Capítulo 3 encontra-se a metodologia utilizada neste trabalho. 

O Capítulo 4 apresentam-se os resultados dos ensaios e as análises feitas. 

No Capítulo 5, mostra-se a conclusão deste estudo. 

Por fim, no Capítulo 6, apresentam-se as recomendações para os trabalhos 

futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A seguir está apresentada uma breve revisão sobre o ligante asfáltico e suas 

propriedades, como também são abordados alguns tipos e formas de modificá-lo, bem 

como os ensaios de caracterização e os estudos trazidos pela Especificação Superpave. 

Por fim, é apresentada uma contextualização sobre a cinza de cana-de-açúcar e a cal, 

materiais que foram utilizados como modificadores do ligante asfáltico neste estudo.  

2.1. LIGANTES ASFÁLTICOS 

No início do século 20, ocorreu uma expansão da indústria petroleira devido à 

descoberta do asfalto refinado e da popularização do uso do automóvel. Atualmente, o 

asfalto é amplamente utilizado na pavimentação como principal forma de revestimento 

(SENÇO, 2001). No Brasil, cerca de 97% das estradas pavimentadas são de 

revestimento asfáltico (CERATTI E REIS, 2011). 

Entretanto, é válido ressaltar que a palavra “asfalto” apresenta diferentes 

conotações em dadas regiões. Por exemplo, na Europa o asfalto refere-se à mistura de 

betume (ligante obtido do petróleo) e agregados, enquanto que na América do Norte e 

no Brasil esta mesma palavra é sinônimo de betume, apenas (HUNTER, SELF E 

READ, 2015; BENUCCI et al., 2008). 

Então, cabem aqui os conceitos trazidos por Bernucci et al. (2010) e por Balbo 

(2007), que serão adotados neste trabalho: 

 BETUME: mistura de hidrocarbonetos de elevado peso molecular, 

solúvel no bissulfeto de carbono, que compõe o asfalto e o alcatrão. 

 ASFALTO: material cimentante composto de betume e alguns outros 

materiais, como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Pode ser encontrado na natureza 

(CAN), mas em geral provém do refino do petróleo (CAP). 

 ALCATRÃO: líquido negro viscoso resultante da destilação destrutiva 

de carvão, madeira, açúcar. Está em desuso na pavimentação devido ao seu efeito 

cancerígeno, pouca homogeneidade e baixa qualidade.   

A junção do asfalto (ou ligante asfáltico) e de agregados em diferentes 

proporções é denominada como mistura asfáltica. 
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Os ligantes asfálticos de petróleo são constituídos por misturas complexas de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não voláteis de elevada massa molecular; 

também podem ser encontrados em sua estrutura outros elementos como o oxigênio, 

enxofre e alguns metais (BERNUCCI et al., 2010; BALBO, 2007; CERRATTI E REIS, 

2011; SENÇO, 2007).  

Este material provém de depósitos naturais (asfaltos naturais) ou do processo de 

destilação do petróleo (BERNUCCI et al., 2010; SENÇO, 2007; HUNTER, SELF E 

READ, 2015). 

2.1.1. Cimento asfalto natural (CAN) 

Na natureza é possível encontrar o asfalto em depressões da crosta terrestre, 

formando lagos de asfaltos, nomeado como cimento asfalto natural (CAN), sendo a 

ocorrência mais famosa localizada na ilha de Trindade, no Caribe (HUNTER, SELF E 

READ, 2015). 

Entre outras formas de ocorrência de asfalto natural, está o misturado com 

impurezas minerais, areia e argilas ou impregnado nos poros de rochas, denominadas de 

rochas asfálticas (gilsonita) (IBP, 1978; HUNTER, SELF E READ, 2015). 

Por vezes, o asfalto natural é utilizado como modificador de asfalto de petróleo 

refinado (BERNUCCI et al., 2010).  

2.1.2. Cimento asfalto de petróleo (CAP)  

O cimento asfalto de petróleo (CAP) se apresenta no estado semissólido a baixas 

temperaturas, viscoelástico à temperatura ambiente e líquido a altas temperaturas. Além 

da temperatura, o comportamento do CAP está intimamente relacionado com a 

velocidade de aplicação das cargas pelo tráfego que se tem no local. Em situações de 

tráfego rápido, o pavimento asfáltico responde comportando-se de forma elástica, 

enquanto que para tráfego lento, apresenta comportamento viscoso. 

A sua obtenção provém da destilação de tipos específicos de petróleo, pela qual 

também podem ser obtidos gasolina, diesel, querosene, nafta e gás combustível. 

A composição química do CAP varia conforme o processo de fracionamento e 

das características do petróleo do qual foi originado. Em geral, a sua constituição 

química é composta de 90% a 95% de hidrocarbonetos e de 5% a 10% de heteroátomos 
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(oxigênio, enxofre, nitrogênio e metais – vanádio, níquel, ferro, magnésio e cálcio) 

unidos por ligações covalentes (BERNUCCI et al., 2010). 

2.2. PROPRIEDADES 

2.2.1. Comportamento viscoelástico 

Basicamente, a deformação de um corpo ideal pode ocorrer de duas formas: 

deformação espontânea e reversível, conhecida por deformação elástica; e deformação 

irreversível, devido ao escoamento (BERNUCCI et al., 2010). 

O corpo elástico ideal respeita a lei de Hooke, ou seja, quando sujeito a tensão 

normal sofre deformação espontânea reversível. Ele responde à aplicação da tensão com 

uma deformação linearmente proporcional a força aplicada e que permanece enquanto a 

força é mantida. A relação entre a tensão aplicada e a deformação ocorrida é 

representada pelo módulo de Young (E), na Equação 2.1. 

𝐸 =  
𝜎

휀
 (Equação 2.1) 

Quando cessa a aplicação da tensão, o material recupera o seu estado original. 

Assim, toda a deformação sofrida por corpo elástico ideal mediante a aplicação de 

tensão é completamente reversível. 

Já o corpo viscoso ideal é regido pela lei de Newton, ou seja, quando sujeito a 

tensão cisalhante, ele escoa e sofre deformação irreversível. Portanto, o corpo viscoso 

ideal apresenta comportamento fluido, ele não é capaz de sustentar a tensão aplicada, 

que é aliviada pelo processo de escoamento. A energia de deformação se dissipa sob a 

forma de calor, não podendo ser recuperada a deformação ao cessar a aplicação da 

força. 

Entretanto, a maioria dos materiais da natureza não se comporta de forma ideal, 

como prevista pelas teorias clássicas de elasticidade linear e de fluidos newtonianos. O 

material real pode apresentar comportamento que não é puramente elástico ou 

puramente viscoso, mas sim a combinação de ambos. São os chamados fluidos 

viscoelásticos, os quais possuem certa rigidez característica de um material elástico e 

também é capaz de fluir e dissipar energia por atrito como um fluido viscoso. Este 

comportamento dos materiais viscoelásticos é caracterizado pela reologia.  
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Quando submetido à tensão constante, a princípio o corpo comporta-se como 

material elástico, apresentando deformação imediata, e passa a ter deformação gradual 

ao longo do tempo. Ao interromper a aplicação da força, ocorre a recuperação gradativa 

da deformação, podendo até retomar a sua configuração inicial ao longo de um grande 

intervalo. Essa recuperação gradual é chamada de fluência do material.  

Assim, o cimento asfáltico de petróleo pode ser considerado como material 

viscoelástico, já que ele se comporta como sólido em baixas temperaturas ou durante 

carregamento rápido, tendo deformações imediatas e em altas temperaturas ou na 

ocorrência de carregamento longo, apresenta-se como fluido viscoso, sujeito a 

deformações graduais no tempo (BERNUCCI et al., 2010). 

A caracterização da resposta do material viscoelástico em relação ao tempo de 

carregamento estático ou dinâmico pode ser feita por ensaio de fluência, no qual se 

mede a deformação do material ao longo do tempo, mediante a aplicação de carga 

constante; ensaio de relaxação, no qual monitora-se a carga necessária para manter uma 

dada deformação constante no material e/ou ensaio a taxa de deformação constante, no 

qual o material é submetido a uma taxa constante de deformação e observa-se a carga 

necessária para manter essa taxa constante (FAXINA, 2006). 

O ensaio de fluência tem sido o mais empregado na caracterização de ligantes 

asfálticos. Já os parâmetros de suscetibilidade térmica são utilizados para definir a 

dependência dos ligantes asfálticos à temperatura. No entanto, estes são parâmetros 

empíricos, obtidos por ensaios como de penetração e ponto de amolecimento que 

apresentam restrições, como a temperatura e interferência do tempo (HUNTER, SELF E 

READ, 2015). 

Sob efeito da temperatura e do tempo, o material viscoelástico, como o ligante 

asfáltico, pode apresentar-se na forma sólida ou fluida. Em condições de altas 

temperaturas, mesmo em curtos períodos de tempo, o ligante apresenta comportamento 

fluido viscoso. Em baixas temperaturas e curtos períodos de tempo, ele se apresenta 

como um sólido. No entanto, o comportamento a temperaturas elevadas ao longo de 

períodos de tempo curtos é equivalente ao que ocorre a temperaturas mais baixas e 

tempos mais longos (FHWA/NHI, 2000), isso é esquematizado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Comportamento do ligante asfáltico em função da temperatura e do tempo. 

 
Fonte: FHWA/NHI (2000). Adaptado pela autora. 

A Figura 2.1 representa o escoamento do ligante asfáltico em diferentes 

temperaturas e tempos. Para elevada temperatura o ligante asfáltico comporta-se como 

fluido, assim, o escoamento ocorre em curto período de tempo (na Figura 2.1 

representados por 60 °C e 1 hora), enquanto que para ocorrer o mesmo volume de 

escoamento em temperaturas mais baixas, como exemplo 25 °C, é necessário maior 

período de tempo, na Figura 2.1 sugere-se 10 horas. 

2.2.2. Consistência 

A consistência está relacionada ao estado físico em que o material se encontra, 

seja ele, sólido, líquido ou intermediário.  

Tomando o modelo estrutural do ligante asfáltico como a dispersão de moléculas 

polares em meio não-polar, em temperaturas muito baixas ocorre a restrição do 

movimento das moléculas, aumentando a viscosidade do ligante que se comporta 

praticamente como um sólido. À medida que a temperatura aumenta, as moléculas 

passam a se movimentar, ocorre a diminuição da viscosidade e, em temperatura 

intermediária, o ligante apresenta consistência semissólida, chegando a se apresentar 

como um líquido quando submetido a altas temperaturas. Vale salientar, que essa 

transição é um processo reversível (BERNUCCI et al., 2010).  

Como a consistência do ligante asfáltico varia com a temperatura, os ensaios que 

avaliam as propriedades físicas dos ligantes asfálticos têm temperatura predeterminada 
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e, em alguns ensaios também é fixado o tempo e a velocidade de carregamento, visto 

que o asfalto é um material termoviscoelástico. 

Usualmente, este parâmetro é avaliado por meio de ensaios de viscosidade 

(rotacional, cinemática ou Saybolt-Furol), de ductilidade, de penetração e de ponto de 

amolecimento.  

2.2.3. Rigidez 

A rigidez pode ser definida como a medida da capacidade de espalhamento de 

carga do material granulado, asfáltico ou cimentício. Para dois materiais com mesma 

espessura, mas com rigidezes diferentes, quando submetidos ao carregamento, a pressão 

resultante será maior na parte debaixo do material com menor rigidez. Isto explica por 

que diferentes materiais de pavimentação requerem diferentes espessuras para um 

projeto particular (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

Como o ligante asfáltico tem comportamento viscoelástico, a sua rigidez é 

influenciada por este comportamento. Assim, a rigidez apresenta valores diferentes no 

regime elástico, em condições de temperaturas baixas ou tempos de carga curtos e no 

regime viscoso, quando submetido a altas temperaturas ou a longos tempos de 

carregamento. 

A rigidez determinada para o regime viscoso é utilizada para avaliar a resistência 

do material à deformação. Em temperaturas intermediárias, quando se tem 

comportamento viscoelástico, a rigidez é influenciada pela tensão, no entanto, essa 

influência não é tão expressiva quanto os efeitos da temperatura e o tempo de 

carregamento (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

A rigidez dos ligantes asfálticos pode ser determinada tanto por métodos 

indiretos, com a utilização de ábacos; como por métodos diretos, com ensaios 

laboratoriais com carregamento estático ou dinâmico, com fluência, relaxação, ensaios 

de tração ou de compressão, de cisalhamento e de flexão. 

2.3.  ENVELHECIMENTO DE LIGANTES ASFÁLTICOS 

O envelhecimento é o processo que altera as características químicas e 

reológicas do ligante devido à oxidação do asfalto. Os principais responsáveis pelo 

envelhecimento são a temperatura e a exposição ao ar. 
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Em relação à composição química do ligante, no envelhecimento ocorre a 

diminuição do teor da fase oleosa, maltenos, e consequente aumento do teor de 

asfaltenos, que compõem a fase rígida. Portanto, diminui a capacidade de deformação 

do ligante (BERNUCCI et al., 2010; HUNTER, SELF E READ, 2015; TONIAL, 2001).  

Assim, à medida que o ligante envelhece, ocorre o aumento da viscosidade e da 

consistência da ligante, que passa a se apresentar mais enrijecido e, portanto, mais 

sujeito ao surgimento de trincas e à deterioração devido ao desgaste e à umidade. 

(BELL, WIEDER, FELLIN, 1994). 

Essa alteração da reologia do ligante pode ser verificada por meio de ensaios 

tradicionais como Ponto de Amolecimento, Penetração e Viscosidade ou por parâmetros 

mais atuais como o módulo complexo (G*) e o ângulo de fase (δ), obtido em reômetros 

de cisalhamento (FHWA-NHI, 2000).   

Existem duas formas de envelhecimento, aquele verificado a curto prazo, e o 

envelhecimento a longo prazo. O envelhecimento a curto prazo ocorre no preparo da 

mistura asfáltica, ou seja, durante a usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 

Já o envelhecimento a longo prazo aparece ao longo da vida de serviço do pavimento. 

Ambas as fases de envelhecimento do ligante estão representadas pela Figura 

2.2, sendo que o índice de envelhecimento é dado pela relação entre a viscosidade após 

o envelhecimento em cada instante (ηa) e a viscosidade original do ligante (ηo).  

Figura 2.2 – Envelhecimento do ligante asfáltico nas etapas de construção e de 

utilização do pavimento. 

 

Fonte: HUNTER, SELF E READ, 2015. Adaptado pela autora. 
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2.3.1. Envelhecimento de curto prazo 

Ao ocorrer o envelhecimento a curto prazo a estrutura do ligante é modificada, 

ocorre o aumento da viscosidade e a diminuição da penetração.  

O ligante sofre envelhecimento a curto prazo durante o tempo de mistura, 

estocagem, manuseio e aplicação, isso porque nestes momentos há maior exposição do 

ligante ao ar e à elevadas temperaturas.  

Durante a usinagem, é necessária alta temperatura de trabalho e elevada 

superfície específica, para que o ligante possa recobrir todos os agregados e o fíler da 

mistura. Assim, quanto maior a superfície específica e a temperatura do ligante, maior é 

o grau de oxidação sofrido (BELL, WIEDER, FELLIN, 1994; FHWA-NHI, 2000; 

TONIAL, 2001). 

A Figura 2.3 mostra os valores típicos de envelhecimento que ocorrem durante a 

usinagem em função da espessura de película do ligante. 

Figura 2.3 – Efeito da espessura da película de ligante no envelhecimento durante a 

usinagem. 

 

Fonte: HUNTER, SELF E READ (2015). Adaptado pela autora. 

O tipo de usinagem também afeta no envelhecimento a curto prazo. 

Considerando as mesmas condições de temperatura, a usina por batelada aumenta o 

envelhecimento de 5% a 15% quando comparado ao ligante preparado em usina tipo 

“drum mixers”, isso é reflexo do menor tempo de processamento e da disposição do 

tambor de secagem usado na usina tipo “drum mixers” que reduzem a exposição do 

ligante ao oxigênio, evitando sua oxidação (HUNTER, SELF E READ, 2015). 
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Durante o processo de aplicação da mistura asfáltica, quanto maior o tempo de 

espalhamento, maior é a exposição do ligante ao ar, portanto, maior será o 

envelhecimento do ligante, principalmente em locais com condições climáticas de 

elevada temperatura (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

2.3.2. Envelhecimento de longo prazo 

Após a construção do pavimento, o envelhecimento do ligante passa a ocorrer de 

forma muito mais lenta, no entanto, não cessa, ocorrendo ao longo de todo o tempo de 

serviço do pavimento (BELL, WIEDER, FELLIN, 1994).    

Esse tipo de envelhecimento se dá em função das características da mistura, 

como o teor de vazios, a espessura da película e sua posição em relação à superfície do 

pavimento. Isso porque pode haver maior ou menor passagem de ar pelo pavimento 

conforme o teor de vazios, aumentando o contato do ligante com o oxigênio. Assim, 

quanto maior o teor de vazios, mais rápido ocorrerá o envelhecimento e, com isso, mais 

cedo ocorrerá o enrijecimento do ligante.  

A espessura da película de ligante que envolve os agregados tem relação não só 

com o envelhecimento a curto prazo, mas também a longo prazo. Isso porque, quando 

associado ao volume de vazios, quando mais fina for a película e mais exposta ela 

estiver, maior será o efeito do envelhecimento a longo prazo. 

Além de que, quanto mais longe da superfície do pavimento, mais lentamente o 

ligante envelhece, pois há menor exposição ao oxigênio, menor incidência das altas 

temperaturas e menor ocorrência de foto-oxidação do ligante asfáltico por radiação 

ultravioleta, quando comparado com a superfície do pavimento.  

2.4.  ASFALTO MODIFICADO 

Os asfaltos convencionais apresentam bom comportamento para a maioria dos 

casos de aplicações das vias urbanas e rodoviárias, entretanto, em locais com tráfego 

intenso de veículos pesados seu comportamento pode não ser satisfatório. É o caso de 

rodovias especiais, aeroportos, corredores de tráfego pesado canalizado ou em locais 

com grandes variações térmicas entre o inverno e o verão.  

O comportamento do CAP utilizado no pavimento influencia diretamente no 

desempenho da mistura asfáltica, tanto na ocorrência de deformação permanente quanto 
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de fadiga (BERNUCCI et al., 2010). Assim, para aquelas condições especiais de 

tráfego, busca-se melhorar o desempenho do pavimento por meio da incorporação de 

modificadores no ligante asfáltico (CERATTI e REIS, 2011; HUNTER, SELF E 

READ, 2015). 

A utilização de borracha como modificador começou por volta de 1960 e hoje 

existem diversas aplicações e estudos sobre a viabilidade de sua incorporação no 

ligante, principalmente de borrachas provenientes de resíduos de pneus. Normalmente a 

concentração de partículas de borracha no ligante varia de 8% a 15%, isso porque, 

quando se tem percentagens maiores, as partículas de borracha acabam não sendo 

incorporadas pelo ligante (HUNTER, SELF E READ, 2015).  

Existem dois processos para a incorporação da borracha: úmido e seco. No 

primeiro, a borracha finamente triturada é adicionada ao ligante em temperatura elevada 

(150 °C a 200 °C), formando um composto com propriedades reológicas diferentes do 

ligante original, o ligante modificado. Já no método a seco, a borracha triturada é usada 

como parte do agregado na mistura asfáltica, originando o concreto asfáltico modificado 

com adição de borracha (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

O processo úmido subdivide-se em não-estocável e estocável. No sistema não-

estocável, ou continuous blending a adição da borracha é feita na própria obra com 

equipamento misturador, originando uma mistura instável que deve ser aplicada 

imediatamente. Ainda no tipo não-estocável, existe o sistema imediato, just-in-time,  em 

que a mistura é em usina, no entanto, a adição da borracha é feita imediatamente antes 

da incorporação do agregado. Nesse processo, ocorre o inchamento superficial da 

borracha nos maltenos do ligante asfáltico, o que aumenta a viscosidade do asfalto 

modificado, além de que, permite o uso de borracha moída com dimensões maiores, 

quando comparado com os diâmetros usados no sistema estocável (BERNUCCI et al., 

2010).  

No sistema estocável, conhecido como terminal blending, o preparo da mistura é 

feito em usina, dando origem ao ligante modificado mais homogêneo e estável, isso 

porque, nesse processo a mistura é feita em altas temperaturas por agitação em alto 

cisalhamento, obtendo-se a despolimerização e a desvulcanização da borracha de pneu o 

que permite a reação da borracha com moléculas do CAP, resultando na redução da 

viscosidade do ligante asfáltico (BERNUCCI et al., 2010). 
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Cong et al. (2013) estudaram a adição de borracha de pneu moída ao ligante 

asfáltico de duas formas, uma em condição ambiente (identificada pela letra A) e outra 

pelo processo de moagem criogênica (identificada pela letra B). Os autores utilizaram 

dois tipos diferentes de ligante, CAP 60/80, denominado na pesquisa como A1 e CAP 

80/100, denominado por A2. A Figura 5 mostra os gráficos obtidos pelo autor nos 

ensaios de penetração e ponto de amolecimento. 

Figura 2.4 – Valores de penetração e de ponto de amolecimento dos ligantes puro e 

modificados com borracha de pneu. 

 

(a) (b) 
Fonte: Cong et al. (2013). 

Com os valores obtidos nos ensaios apresentados pela Figura 2.4, 

Cong et al. (2013) constataram que a adição de borracha moída altera as propriedades 

físicas dos ligantes. Ocorreu diminuição dos valores de penetração com o aumento do 

teor de modificação, principalmente no CAP 80/110, A2. Já o ponto de amolecimento 

aumentou com o aumento do teor de borracha moída. Isso indica que a viscosidade do 

ligante modificado aumentou conforme se aumentou o percentual de modificador 

adicionado em ambos os processos de moagem, entretanto, a borracha A apresentou 

maior efeito na modificação que a borracha B. 

Yildirim (2005) apresentou uma revisão teórica sobre a utilização de polímeros 

como modificadores do ligante asfáltico. Em seu trabalho, o autor ressaltou a utilização 

de borracha natural e reciclada, estireno-butadieno-estireno (SBS), borracha de estireno-

butadieno (SBR) e de Elvaloy®. O autor concluiu que, de forma geral, o ligante 

modificado com borracha natural apresenta aumento na resistência à deformação 

permanente e na ductilidade, no entanto, pode ter problemas de decomposição e de 

compatibilidade com o ligante, gerando segregação de material. A modificação com 
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borracha reciclada de pneu se apresenta como alternativa de reciclagem dos resíduos da 

indústria automobilística, diminuindo os impactos ambientais. O ligante modificado por 

borracha reciclada costuma apresentar maior resistência à deformação permanente nas 

trilhas de roda e às trincas por reflexão, porém, são necessárias algumas condições 

especiais de mistura, como temperaturas mais altas e maior tempo de mistura, para que 

não ocorra separação entre o modificador e o ligante.  

Segundo Yildirim (2005), o uso de SBR como modificador aumenta a 

recuperação elástica e melhora as propriedades adesivas e coesivas do pavimento, 

porém, caiu em desuso e foi substituído pelo SBS, devido a maior compatibilidade entre 

o ligante e esse polímero, além dele gerar um ligante modificado com maior resistência 

à tração. O Elvaloy® é um termopolímero desenvolvido pela DuPont™ que reage 

quimicamente com o ligante asfáltico, diminuindo os problemas com segregação de 

material. O autor ressalta que o ligante modificado por esse polímero apresenta maior 

resistência à umidade. 

Gama et al. (2016) estudaram a utilização de três tipos de polímeros 

elastômetros como modificadores do ligante, Ethylene–Methyl-Acrylate–Glycidyl-

Methacrylate comercialmente conhecido como Polimul S74, Polietileno de alta 

densidade, intitulado Polimul SX500 e Ácido Polifosfórico PPA 116%. Foram 

ensaiados 5 amostras, sendo uma de ligante virgem e as outras quatro com variação do 

percentual de SX500 (0,1%; 0,1%; 0,3% e 0,5% em relação ao peso), mas mantinham 

constante 1,8% em peso de S74 e 0,15% em peso de PPA 116.  

Gama et al. (2016) verificaram que o valor do ponto de amolecimento aumentou 

com o aumento do percentual de SX500, o que indica aumento da rigidez do asfalto 

modificado, principalmente no maior teor de SX500. Em relação à análise reológica por 

meio do ensaio DSR, os autores verificaram que entre 46 °C e 82 °C houve aumento do 

valor do módulo complexo conforme o aumento do teor de polímero adicionado, o que 

indica diminuição da deformação permanente dos ligantes modificados. Em relação ao 

ângulo de fase (δ), verificou-se que houve redução do parâmetro sen(δ) conforme o 

aumento do teor de polímero, isso sugere aumento das propriedades elásticas do ligante 

modificado. 

Zhao et al. (2016) analisaram a influência do envelhecimento natural e artificial 

do ligante asfáltico modificado com estireno-bulteno-estireno (styrene-butadiene-

styrene - SBS). O ligante asfáltico foi modificado com 4% de SBS, em relação ao peso. 
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Para analisar o processo natural de envelhecimento, foram colocadas 0,5 mm de 

espessura de ligante virgem e modificado em placas de alumínio e estas amostras foram 

expostas às condições climáticas de Xangai por doze meses, entre agosto de 2014 a 

julho de 2015. Para simular o envelhecimento artificial, outras amostras foram sujeitas 

ao ensaio RTFOT e submetidas a incidências artificiais de raios ultravioleta. Zhao et al. 

(2016) analisaram o peso molecular das amostras pela elaboração do cromatograma de 

gel penetração e notaram que o peso molecular médio da amostra não modificada após o 

envelhecimento de 12 meses foi 13,4% maior do que antes do envelhecimento, 

enquanto que para o ligante modificado por SBS, o aumento foi de 6,79%. Isso indica 

que a modificação conferiu maior resistência do ligante ao intemperismo. Pela análise 

do espectro de infravermelho e cálculo do índice de carbonila, verificou-se que o 

processo de envelhecimento artificial coincide apenas parcialmente com o processo 

natural de ação do intemperismo.  

Além dos polímeros, o asfalto também pode ser modificado pela adição de 

asfaltos naturais (gilsonita, asfaltina, asfalto de Trinidad), fibras (fibras de vidro, 

amianto, fibras de celulose), fíleres (cal, cimento, sílica, cinzas, resíduos de construção 

civil), ou por produtos químicos como enxofre e manganês. 

Para que a modificação do ligante seja viável técnica e economicamente, 

Bernucci et al. (2010) listam os seguintes critérios:  

- formar uma mistura homogênea e adequada entre o modificador e o ligante; 

- resistir à degradação nas temperaturas às quais o ligante é submetido; 

- melhorar as características de fluidez do ligante asfáltico; 

- o ligante modificado deve manter suas propriedades durante a estocagem, 

aplicação e serviço; 

- permanecer estável, física e quimicamente; 

- poder ser aplicado nas temperaturas usuais; e 

- permitir o uso dos equipamentos convencionais. 

2.4.1. Estabilidade à estocagem 

A estabilidade à estocagem avalia o risco de segregação entre o ligante asfáltico 

e o modificador do ligante durante o transporte e a estocagem do asfalto modificado.  

Os fatores que influenciam a estabilidade ao armazenamento dependem da 

composição química do ligante asfáltico utilizado (quantidade e peso molecular dos 
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asfaltenos e maltenos); do modificador usado (quantidade, peso, estrutura molecular) e 

também das condições de mistura e armazenagem do ligante modificado (temperatura, 

tempo) (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

Para a verificação da estabilidade à estocagem, o ligante modificado é colocado 

em um tubo cilíndrico armazenado verticalmente a temperatura elevada, geralmente 

entre 160 °C e 180 °C, durante alguns dias, dependendo do método de ensaio ou 

especificação. Após esse prazo, as partes superior e inferior da amostra são separadas e 

testadas (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

A especificação Superpave usa o Laboratory Asphalt Stability Test (LAST) para 

a determinação da estabilidade da estocagem do ligante asfáltico modificado, no qual o 

ligante modificado é submetido à temperatura de 165 °C em um aparato especial e são 

retiradas amostras do topo e do fundo após 6, 24 e 48 horas. Para estas amostras são 

feitos ensaios reológicos.  

2.5. ESPECIFICAÇÃO SUPERPAVE 

2.5.1. Histórico 

Em 1987, os Estados Unidos investiram US$ 150 milhões no plano de estudos 

denominado Strategic Highway Research Program (SHRP). Esse plano teve como 

objetivo identificar as propriedades físicas dos ligantes asfálticos e propor novos 

métodos para determinação destas propriedades (CERATTI e REIS, 2011; FHWA/NHI, 

2000).  

O estudo foi desenvolvido porque os métodos existentes na época não eram 

considerados satisfatórios em relação à determinação do desempenho dos pavimentos a 

longo prazo, haja vista que os ensaios de viscosidade e penetração classificam o ligante 

conforme sua consistência.  

Por serem empíricos, os ensaios de penetração e viscosidade apresentam 

diversas limitações. Não são capazes de determinar as propriedades do ligante a baixas 

temperaturas e em altas temperaturas não são apropriados para avaliar a consistência do 

ligante asfáltico; não possibilitam a correlação entre o comportamento reológico dos 

ligantes com o desempenho do pavimento, além de não considerarem o envelhecimento 
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do ligante asfáltico a longo prazo e são incapazes de avaliar as propriedades de ruptura 

dos ligantes que preveem as trincas térmicas (HUNTER, SELF E READ, 2015 ). 

Assim, ao término do programa SHRP em 1993, um dos principais resultados 

obtidos foi a proposição de um conjunto de ensaios e uma nova classificação de ligantes 

asfálticos, que passaram a ser denominados como Superpave, abreviatura de Superior 

Performing Asphalt Pavements (CERATTI E REIS, 2011, FHWA/NHI, 2000, 

FAXINA, 2006; HUNTER, SELF E READ, 2015). 

O Superpave é composto por uma série de ensaios para a determinação e análise 

das propriedades físicas e reológicas do ligante asfáltico e dos agregados, sistema de 

projeto e análise de mistura asfáltica a quente e por software capaz de integrar todos os 

dados (FHWA/NHI, 2000).  

Como qualquer outro processo laboratorial/computacional, os resultados obtidos 

pelo Superpave não descartam as medidas de controle de campo para o monitoramento 

e compatibilização dos dados (FHWA/NHI, 2000). 

2.5.2. A influência da temperatura 

Como já citado no item 2.1.2.1, o comportamento do ligante asfáltico é 

influenciado pela temperatura, por ele ser um material viscoelástico. A Figura 2.5 

mostra a variação do comportamento do ligante asfáltico submetido à aplicação de uma 

força em função da temperatura.  

Figura 2.5 – Comportamento do ligante em função da temperatura 

 

Fonte: FHWA/NHI (2000). Adaptado pela autora. 

Em baixas temperaturas, por exemplo em dias do inverno, ocorre a retração do 

pavimento, originando tensões de tração internas. Quando essas tensões excedem a 
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resistência à tração, verifica-se a formação de trincas transversais no revestimento 

asfáltico, como apresentado na Figura 2.6. 

Figura 2.6 – Trincas térmicas no pavimento. 

 
Fonte: FHWA/NHI (2000). Adaptado pela autora. 

Visando compreender e prever o comportamento do ligante asfáltico em serviço, 

submetido à variação das condições térmicas do ambiente, os ensaios da especificação 

Superpave para ligantes asfálticos estão baseados nas temperaturas críticas que o 

pavimento será submetido em serviço (FAXINA, 2006). 

O ligante asfáltico é classificado pela especificação Superpave segundo o seu 

grau de desempenho, que é representado pela sigla PG (Performance Grade). A sigla 

PG é seguida por dois números, por exemplo, PG 58-22. O primeiro número, 58, é 

denominado por grau de temperatura e representa a máxima temperatura, ocorrida a 

20 mm de profundidade no revestimento, sem que o ligante altere suas propriedades 

físicas. Para o cálculo desta temperatura leva-se em consideração a maior temperatura 

do ar ocorrida nos sete dias mais quentes do ano e a localização geográfica do projeto 

(BERNUCCI, 2008; FHWA/NHI, 2000).  

No ensaio de cisalhamento dinâmico, a norma ASTM D 7175:05 estabelece 

como critério para determinação desta temperatura, aquela que ocorre quando 

G*/sen(δ) = 1,0 kPa para ligantes não envelhecidos e quando G*/sen(δ) = 2,2 kPa para 

ligantes envelhecidos no RTFOT. 

O segundo número, nesse caso o -22, representa a mínima temperatura, 

temperatura ocorrida a 20 mm de profundidade no revestimento, na qual o ligante 

asfáltico consegue manter suas propriedades físicas adequadas no pavimento 

(FHWA/NHI, 2000). 

Na norma ASTM D 7175:05 essa temperatura é aquela que ocorre quando 

G*×sen(δ) = 5.000 kPa, no ensaio DSR. 
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2.5.3. Métodos de avaliação das propriedades dos ligantes asfálticos 

Uma das principais características do Superpave é que os seus testes são 

realizados visando representar de forma mais fidedigna as condições de temperatura, de 

envelhecimento e de carregamento/tráfego encontradas no pavimento em serviço 

(FHWA/NHI, 2000). 

Os resultados obtidos pelo Superpave apresentam maior correlação com o 

desempenho real do material quando comparados com a caracterização dos ligantes 

feitas pelos métodos tradicionais de penetração ou de viscosidade, isso porque, pela 

especificação Superpave os ensaios são executados com condições de temperatura 

variável (BRINGEL, 2007).  

O equipamento utilizado pela especificação Superpave para simular o 

envelhecimento a curto prazo é a estufa de filme fino rotativo, também denominada 

como película delgada rotacional, ou, no inglês por Rolling Thin Film Oven Test, dai a 

sigla RTFOT. 

Em 1970, a ASTM normatizou o ensaio, que hoje segue a ASTM D 2872:12, na 

União Europeia, descrito pela especificação EN 12591:2000 e no Brasil foi 

regulamentado em 2005, substituindo o ensaio do efeito do calor e do ar (ECA) na 

caracterização de ligantes asfálticos e hoje é regulamentada pela ABNT NBR 

15235:2009. 

No procedimento uma fina película de 35 g de ligante é colocada no recipiente 

de vidro que é rotacionado continuamente dentro da estufa a 163 °C por 85 minutos, 

sendo liberados jatos de ar dentro da estufa a cada 3 ou 4 segundos. A Figura 2.7 

apresenta de forma esquemática a estufa de filme rotativo.  
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Figura 2.7 – Esquema de RTFOT. 

 
Fonte: Bernucci et al. (2010). 

Esse ensaio pode ser realizado tanto em ligantes virgem, quanto modificado. É 

interessante que, antes e após o RTFOT, as amostras sejam submetidas a ensaios de 

caracterização física e/ou reológica para se verificar se o processo de envelhecimento 

pelo RTFOT acarretou em mudanças das propriedades do ligante asfáltico. 

O vaso para envelhecimento sob pressão, no inglês Pressurized Aging Vessel –

PAV, simula o endurecimento oxidante que ocorre no ligante, ao longo da vida útil do 

pavimento, ou seja, simula o envelhecimento a longo prazo.  

Este ensaio é descrito pela norma ASTM D 6521:13 e estabelece que a amostra, 

normalmente já envelhecida pelo RTFOT, deve ser colocada em placas de aço 

inoxidável e envelhecida por 20 h no vaso pressurizado com ar a 2,1 MPa, sendo que a 

temperatura de envelhecimento deve ser determinada de acordo com o tipo de CAP. 

Após este procedimento, a amostra é colocada na estufa a vácuo para que as bolhas 

sejam retiradas. A Figura 2.8 apresenta o esquema do equipamento. 

Figura 2.8 – Equipamento PAV. 

 
Fonte: Bernucci et al. (2010). 
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Assim como para o RTFOT, é ideal que as amostras sejam ensaiadas física e/ou 

reologicamente, antes e depois do envelhecimento pelo PAV, para se verificar se o 

processo acarretou em mudanças das propriedades do ligante asfáltico. 

Outro equipamento utilizado para os ensaios da especificação Superpave é o 

reômetro de cisalhamento dinâmico, Dynamic Shear rheometer – DSR, utilizado para 

caracterizar do comportamento viscoso e elástico do ligante por meio da obtenção dos 

parâmetros módulo complexo de cisalhamento (G*) e ângulo de fase (δ). E está 

embasado na norma ASTM D 7175:05. 

O aparelho é formado por um conjunto de placas paralelas concêntricas de aço 

ou alumínio, uma câmera ou banho termorregulador com circulação de fluido, um 

mecanismo de aplicação de carga e um sistema de coleta de dados. 

Nesse ensaio, molda-se a amostra de ligante e, após resfriada em temperatura 

ambiente, ajusta-se a amostra entre as duas placas paralelas para que fique com 

espessura e diâmetro corretos.  

O ensaio pode ser realizado tanto por tensão controlada como por deformação 

controlada que variam com o tempo de forma senoial. E como resposta, obtém-se o 

módulo complexo e o ângulo de fase, dados na forma de frequência, para diferentes 

taxas de carregamento e temperaturas de ensaio. A Figura 2.9 apresenta de forma 

esquemática o ensaio. 

Figura 2.9 – Ensaio no DSR - Aplicação da tensão ou deformação na amostra de asfalto. 

 

Fonte: Bernucci et al. (2010) adaptado pela autora. 
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A Figura 2.10 apresenta as curvas senoidais obtidas pela aplicação da tensão na 

amostra e a resposta da deformacação. 

Figura 2.10 – Curvas senoidais de tensão aplicada e deformação resultante. 

 

Fonte: Bernucci et al. (2010) adaptado pela autora. 

O módulo complexo (G*) é calculado pela relação entre a máxima tensão 

aplicada (τmáx) e a máxima deformação resultante (γmáx), apresentado na Equação 2.2. 

𝐺∗ =  
𝜏𝑚á𝑥

𝛾𝑚á𝑥
 (Equação 2.2) 

A diferença de fase entre a deformação cisalhante e a tensão aplicada é 

denominada por Δt. O ângulo de fase (δ) é obtido pela multiplicação de Δt pela 

frequência angular (ω), então: 

𝛿 =  𝜔(Δt)                                           (Equação 2.3) 

Vale lembrar que, para materiais completamente elásticos, a tensão cisalhante 

aplicada e a deformação cisalhante obtida estão em fase, não existe atraso, logo, o valor 

do ângulo de fase é igual a 0°. Já para materiais viscosos, a relação entre a tensão 

cisalhante aplicada e a deformação cisalhante obtida está totalmente defasada, sendo o 

ângulo de fase igual a 90°. Assim, os materiais viscoelásticos, como o ligante asfáltico, 

têm ângulo de fase variando entre 0° e 90°, dependendo da natureza do ligante e da 

temperatura de ensaio.  
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2.6. REOLOGIA  

Do grego, a expressão “rheo” quer dizer vazão, escoamento, fluência e “logia” 

significa ciência, assim, a palavra reologia, expressa o estudo do escoamento dos 

materiais. Então, reologia é a ciência interdisciplinar que estuda o escoamento e a 

deformação dos materiais por meio da análise das suas respostas mediante a aplicação 

de tensão ou de deformação (HUNTER, SELF E READ, 2015). 

Como já citado no item 2.1.2.1, sobre o comportamento viscoelástico dos 

materiais, um material ideal, quando submetido a uma carga, pode se comportar como 

sólido ideal de forma elástica, recuperando a deformação quando é cessada a aplicação 

da força; ou como líquido viscoso, que não é capaz de recuperar a deformação sofrida. 

No entanto, entre esses dois comportamentos ideais, há o viscoelástico, em que a 

resposta à aplicação da força é parcialmente viscosa e parcialmente elástica.  

Os materiais viscoelásticos, por muito tempo, foram analisados por ensaios que 

consideravam o comportamento de materiais ideais, assim, não eram amplamente 

compreendidos; a reologia surgiu para estudar com mais profundidade o 

comportamento viscoelástico. 

Assim, nos ensaios reológicos, a deformação é a alteração da forma ou tamanho 

do corpo em resposta à aplicação de uma carga, caracterizando a parcela de 

comportamento sólido do material. Enquanto que o fluxo, relacionado com o 

comportamento viscoso, é a análise da deformação contínua ao longo do tempo em que 

a carga é aplicada. Vale lembrar que não somente a carga, mas também a temperatura 

de ensaio e o tempo de aplicação são fatores que influenciam nas respostas do material 

(HUNTER, SELF E READ, 2015). 

2.6.1. A reologia do ligante asfalto e sua relação com os defeitos nos pavimentos 

As simples determinações da rigidez e da viscosidade não são suficientes para 

caracterizar o comportamento do ligante asfáltico, pois os ensaios tradicionais de 

penetração e ponto de amolecimento consideram respostas de materiais ideais e, nas 

temperaturas usuais de serviço, o ligante asfáltico tem comportamento viscoelástico.  

Assim, as propriedades reológicas do ligante asfáltico variam em função da 

temperatura, consequentemente, os defeitos no pavimento provenientes do 
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comportamento do ligante asfáltico em serviço também são influenciados pela 

temperatura. 

Além de que, a deformação permanente e a fadiga variam em função da 

frequência de carregamento, portanto, é importante simular a taxa de carregamento do 

pavimento para definir de forma mais confiável a influência do ligante asfáltico no 

pavimento. 

Para tanto, a especificação Superpave para ligante asfáltico propõe a realização 

de ensaios dinâmicos em regime oscilatório, como o DSR, que considera diferentes 

taxas de carregamentos e faixas de temperatura de ensaio.  

No ensaio DSR são obtidos os parâmetros G* e δ. O parâmetro G*, chamado de 

módulo complexo de cisalhamento, representa a resistência total à deformação em 

diferentes velocidades de cisalhamento, enquanto que o ângulo de fase (δ) avalia a razão 

entre a resposta elástica e a viscosa durante o processo de cisalhamento (BERNUCCI et 

al., 2010; HUNTER, SELF E READ, 2015; FHWA/NHI, 2000). 

Tanto a resistência à deformação permanente quanto à fadiga podem ser 

analisadas pelos parâmetros G* e δ. Valores mais altos de G* e menores de δ 

representam maior rigidez o que é favorável à resistência à deformação permanente. 

(HUNTER, SELF E READ, 2015; FHWA/NHI, 2000). 

É importante atentar que nos intervalos de 0 °C a 45 °C e 45 °C a 85 °C, os 

defeitos predominantes do pavimento são o surgimento de trincas por fadiga devido ao 

tráfego e deformação permanente, respectivamente (FAXINA, 2006).  

Para temperaturas abaixo de 0 °C, o pavimento costuma apresentar trincas 

térmicas, provenientes do processo de retração e consequente aumento da rigidez do 

ligante asfáltico, ao passo que, devido ao fluxo viscoelástico, ocorre também a 

relaxação. A rigidez é proporcional a G*, enquanto que a taxa de relaxação está 

relacionada com o δ e quanto maior a rigidez e a relaxação, maior é a resistência à 

formação de trincas térmicas (FHWA/NHI, 2000).  

Entretanto, quando o ligante asfáltico está submetido a temperaturas superiores a 

100 °C (durante a usinagem, aplicação e compactação) ele se comporta como fluido 

ideal, não sendo necessária a determinação dos parâmetros G* e δ. A medida de 

viscosidade já se faz suficiente para a análise da trabalhabilidade do ligante asfáltico 

(FAXINA, 2006).  
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Vale ressaltar que, quanto mais envelhecido for o ligante asfáltico, maiores serão 

os valores de G* e menores os valores de δ para todas as temperaturas, o que incidirá no 

comportamento do ligante.  

O aumento de G* e a diminuição de δ é favorável à resistência à deformação 

permanente, no entanto, não é favorável à resistência às trincas térmicas. A situação 

contrária, diminuição de G* e aumento de δ, é positiva à resistência à fadiga devido ao 

tráfego. Assim, é necessária maior análise da ponderação destes fatores.  

A razão G*/sen(δ) diz respeito à deformação permanente, quanto maior essa 

relação, maior será a resistência a deformações permanente. Enquanto que a 

multiplicação entre esses parâmetros, G*×sen(δ), resulta no fator relacionado à fadiga, 

quanto menor o valor deste fator, mais macio e elástico será o material, portanto, mais 

favorável para resistir à fadiga (BERNUCCI et al., 2010; HUNTER, SELF E READ, 

2015; FHWA/NHI, 2000; LUCENA, 2004). 

Wang et al. (2016) avaliaram o efeito nos valores de G* e de δ de ligantes 

asfáltico modificado por estireno-butadieno-estireno (SBS) e por borracha. O ligante 

asfáltico utilizado foi o GS 90, que apresentou grau de penetração de 94 mm e ponto de 

amolecimento igual a 49,2 °C.  

O processo de modificação do ligante com SBS foi feito com velocidade de 

mistura de 4000 rpm, a 175 °C, por 30 min, com adição de 4% de modificador (em 

peso).  

A borracha moída foi adicionada por dois processos. Em um dos processos, a 

incorporação foi feita com velocidade de 5000 rpm, a 175 °C, por 40 min, com adição 

de 22% de modificador (em peso), esta modificação foi identificada pelos autores pelas 

letras CR. A outra modificação foi realizada com rotação de 3000 rpm, a 220 °C, por 

2 h, esta mistura recebeu a identificação de TB e após feita, foi mantida a 200 °C por 

32 h. 

Os autores analisaram, também, o efeito do intemperismos nos ligantes 

modificados, para tanto, colocaram as amostras em placas de alumínio de 0,5 mm de 

espessura e as expuseram às condições climáticas de Xangai, China, por 9 meses (entre 

agosto de 2014 e abril de 2015). 

Os valores de G*, δ e G*/sen(δ) obtidos por Wang et al. (2016) ensaio de 

cisalhamento dinâmico estão expostos na Tabela 2.1.  
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Tabela 2.1 – Valores obtidos no ensaio DSR. 

Condição Parâmetro Tempo de envelhecimento (mês) 
Proporção 

0 9 

BA 

G* (kPa) 4,59 15,79 3,44 

δ (°) 86,18 81,00 0,94 

G*/sen(δ)  4,60 15,99 3,48 

TB 

G* (kPa) 7,49 16,99 2,27 

δ (°) 66,05 61,7 0,93 

G*/sen(δ)  8,19 19,29 2,36 

CR 

G* (kPa) 14,27 38,82 2,72 

δ (°) 66,77 59,05 0,88 

G*/sen(δ)  15,53 45,26 2,91 

SBS 

G* (kPa) 10,26 40,82 3,98 

δ (°) 76,52 68,20 0,89 

G*/sen(δ)  10,55 43,96 4,17 
Fonte: Wang et al. (2016). Adaptado pela autora 

É possível observar que o módulo complexo (G*) aumentou com a adição de 

cada um dos modificadores. A modificação CR apresentou maior valor de G*, isso pode 

ser explicado pela alta capacidade de comportamento elástico da borracha. 

Embora no TB também tenha sido adicionada borracha, obteve-se menor valor 

de G*, isso porque alta temperatura e alto cisalhamento durante o processamento deste 

material promoveram a quebra da rede de reticulação (WANG et al., 2016). 

Para todas as condições de ensaio após o envelhecimento, Wang et al. (2016) 

observaram aumento de G* e a diminuição de δ,  o que é esperado, uma vez que o 

processo de envelhecimento promove o aumento da rigidez e a diminuição da 

elasticidade do ligante. A última coluna da Tabela 2.1 apresenta a proporção de 

alteração dos parâmetros analisado antes e depois do envelhecimento. 

Segundo Wang et al. (2016) ocorreu maior aumento de G*/sen(δ) após o 

envelhecimento, pois na estrutura química do SBS existem as ligações C=C e  C-H que 

tornam o material a mais sensível ao envelhecimento. 

Xue et al. (2014) estudaram a incorporação ao ligante asfáltico de 10% e 20% de 

cinza da casca do arroz (que os autores identificaram por RHA) e dos mesmos 

percentuais de cinza da serragem de madeira (identificadas por WSA). O ligante 

utilizado pelos autores foi o AH-70, comumente usado na China. Para esse ligante, no 

ensaio de penetração a 25 °C, o valor obtido foi de 71 mm e para ponto de 

amolecimento foi de 46,8°C.  
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Os autores realizaram ensaio de cisalhamento dinâmico e obtiveram o valor da 

relação G*/sen(δ). A Figura 2.11 (a) apresenta os valores de G*/sen(δ) para as amostras 

sem modificação, modificadas por cinza da casca de arroz (RHA) e por cinza da 

serragem de madeira (WSA).  Figura 2.11 (b) traz os valores de G*/sen(δ) para os 

ligantes modificados por cinza da casca de arroz (RHA)  após sofrerem envelhecimento 

RTFOT e PAV e a Figura 2.11 (c) apresenta os valores de G*/sen(δ) para os ligantes 

modificados por cinza da serragem de madeira (WSA) após envelhecimento RTFOT e 

PAV. 

Figura 2.11 – Valores de G*/sen(δ) para as amostras sem envelhecimento (a) RHA após 

envelhecimento RTFOT e PAV (b) WSA  após envelhecimento RTFOT e PAV (c). 

 
 (a) 

 

        (b) 
 

     (c) 
Fonte: Xue et al. (2014). 
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Com os gráficos, Xue et al. (2014) observaram que temperatura correspondente 

a G*/sen(δ) = 1 kPa aumentou com um aumento do teor de biomassa, o que significa 

melhora na resistência à deformação permanente. Para o ligante asfáltico sem 

modificação, a temperatura registrada foi de 63,8 °C, com a incorporação das cinzas, 

essa temperatura variou entre 66,6 °C a 70,1 °C. Após o envelhecimento a temperatura 

aumentou, variando entre 69,8 °C a 79,2 °C, conforme mostra a Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Valores de temperatura. 

Modificação (%) 
TSHRP (G*/sen δ = 1.000 Pa) (°C) 

Virgem RTFOT PAV 

RHA 

0 63,8 69,8 76,9 

10 66,6 71,0 76,1 

20 69,8 73,2 79,2 

WSA 
10 68,2 71,2 75,7 

20 70,1 77,2 75,1 
Fonte: Xue et al. (2014). Adaptado pela autora 

Os autores concluíram que a adição de 20% de modificador, seja da cinza da 

casca de arroz ou da cinza da serragem da madeira, aumenta cerca de 10% da resistência 

à deformação permanente do ligante modificado, quando comparada com a resistência à 

deformação permanente do ligante virgem. 

2.7. CINZAS DE CANA-DE-AÇÚCAR  

2.7.1. PRODUÇÃO E OBTENÇÃO 

Introduzida no período colonial, a cana-de-açúcar se transformou em uma das 

principais culturas da economia brasileira. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de 

cana-de-açúcar e também o primeiro na produção e exportação de açúcar (USDA, 2016) 

e o segundo maior produtor de etanol (BRASIL, 2016; UNICA 2016a). 

Por ser uma planta de clima tropical, a cana-de-açúcar pode ser cultivada em 

quase todo o território brasileiro. A produção do etanol impulsionou o seu alastramento 

pelo país. Existem 371 unidades produtores em atividade no país que se concentram, 

principalmente, nas regiões Centro-Sul e Nordeste do Brasil (UNICA, 2016a).  

O estado de São Paulo é responsável por mais de 50% da produção nacional e de 

cerca de 90% do etanol gerado no Brasil (MIRANDA, 2008; BRASIL, 2016; UNICA, 

2016a). O Paraná está entre os cinco estados maiores produtores de cana-de-açúcar do 
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Brasil, sendo responsável por cerca de 7% da área de cana de açúcar cultivada no Brasil. 

No levantamento da safra 2016/17 verificou-se que área total plantada foi de 623,6 mil 

hectares e houve produção de 45.818,5 mil toneladas de cana-de-açúcar (CONAB, 

2016). A Tabela 2.3 mostra a área plantada de cana-de-açúcar nos Estados brasileiros 

em 2015. 

Tabela 2.3 - Área Plantada com cana-de-açúcar (em hectares) em 2015. 

ESTADO/SAFRA Área 

São Paulo 5.728.285 

Minas Gerais 1.071.934 

Goiás 967.936 

Mato Grosso do Sul 692.300 

Paraná 678.290 

Alagoas 399.230 

Pernambuco 320.942 

Mato Grosso 300.177 

Paraíba 149.359 

Bahia 120.720 

Rio de Janeiro 82.519 

Espírito Santo 77.915 

Sergipe 58.820 

Rio Grande do Norte 56.488 

Maranhão 47.326 

Tocantins 35.411 

Rio Grande do Sul 22.359 

Ceará 21.281 

Piauí 18.290 

Pará 16.628 

Amazonas 4.437 

Região Centro-Sul 9.621.715 

Região Norte-Nordeste 1.248.932 

Brasil 10.870.647 

Fonte: Elaborada pela UNICA (2016 b) a partir de informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Adaptado pela autora. 

Se antes as usinas sucroalcooleiras produziam apenas o açúcar, hoje em dia estas 

usinas também geram álcool e energia. Os subprodutos gerados nesse processo 

produtivo podem ser agrupados em duas etapas: aqueles que têm origem na fase 

agrícola durante a colheita, como as folhas, palhas e pontas de cana-de-açúcar e aqueles 
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provenientes do processo industrial, como a torta de filtro, o melaço e o bagaço 

(CONTRERAS, 2009). 

Estes resíduos podem ser reutilizados em outros setores. Aqueles derivados da 

fase agrícola podem servir como fonte de nutrientes na alimentação de animais, já o 

bagaço pode ser empregado como combustível para a produção de vapor e eletricidade 

para o próprio processo da indústria e a cinza resultante da queima do bagaço pode ser 

reintroduzida no cultivo da cana-de-açúcar como fertilizante (CHAUHAN et al., 2011; 

CONTRERAS, 2009) ou também, ser incorporada ao setor de construção civil 

(MARTINS FILHO, 2015; VANDERLEI et al., 2014; MARTINS, 2010).  

Entre 2001 e 2002, no Brasil, foram gerados 1,59 milhões de toneladas de cinza 

do bagaço de cana-de-açúcar pelas para geração de energia nas usinas sucroalcooleiras, 

por meio da queima do bagaço nas caldeiras. Para o cálculo deste valor, considerou-se 

que, para cada tonelada de cana-de-açúcar moída, são gerados 6,2 kg de cinza 

(FIESP/CIESP, 2001). Assim, considerando a safra 2014/2015 de 630 milhões 

toneladas de cana-de-açúcar (ÚNICA, 2016), o montante de cinza gerado foi de quase 4 

milhões de toneladas.  

É necessário que se diferencie a cinza da cana-de-açúcar na lavoura e a cinza do 

bagaço. A primeira é resultante da queima da cana-de-açúcar ainda na lavoura para 

facilitar a colheita manual. Esse processo vem sendo substituído pela colheita mecânica 

e, em alguns Estados brasileiros, a queima da cana-de-açúcar é proibida e, estima-se, 

que essa queima seja proibida em todo o país até 2017. Já a cinza do bagaço é resultante 

da queima do bagaço na caldeira para a cogeração de energia na usina.  

O processo de queima do bagaço nas caldeiras é responsável por gerar dois tipos 

de cinza, uma proveniente do fundo das caldeiras (cinza pesada) e outra do lavador de 

gases acoplado à chaminé (cinza leve).  

Nagano (2014) elencou as principais etapas do processo de geração da cinza do 

bagaço de cana-de-açúcar, desde o campo de colheita até a etapa final a disposição da cinza 

na lavoura, porém, no fluxograma estabelecido pela autora não estava inclusa a geração da 

cinza leve. Assim, embasado no trabalho de Nagano (2014), em outros estudos e em 

informações fornecidas pela Usina Renuka do Brasil S/A, a Figura 2.12 apresenta o 

fluxograma da geração das cinzas leve e pesada. 
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Figura 2.12 – Fluxograma da geração da cinza. 

 
Fonte: Autora (2017).   
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2.7.2. Cinza pesada 

Cinza Pesada (bottom ash), também chamada de cinza de fundo, apresenta 

granulometria mais grossa, sendo a mescla de materiais agregados e particulados, 

silicoaluminosos, de textura areno-siltosa, que ficam depositados no fundo das 

fornalhas, sendo retiradas por fluxo d'água (WEBER et al., 2012). 

É um material não reativo, com estrutura cristalina bem definida e baixa 

pozolanicidade. No entanto, a atividade pozolânica da cinza pesada também deve ser 

considerada (CHERIAF, ROCHA e PÉRA, 1999).  Essa cinza é frequentemente usada 

como substituto de baixo custo da areia para a produção de concreto (KULA et al., 

2002). 

2.7.3. Cinza leve  

A cinza leve (fly ash), também chamada de cinza volante, foi o tipo de cinza 

utilizada no presente estudo. 

Esta cinza é composta por partículas extremamente leves e finas, com diâmetro 

variando de 1 µm até 150 µm. São arrastadas pelos gases de combustão e retiradas na 

lavagem dos filtros da chaminé.   

Em 2007, o total de cinza leve, oriundo da queima de diversos materiais, 

produzido pela China, Índia e Estados Unidos excedeu 80.000, 130.000 e 70.000 

quilotoneladas por ano, respectivamente (NAWY, 2008). 

2.7.3.1. Características das cinzas leves 

O tamanho das partículas varia dependendo da sua origem, podendo ser mais 

finas ou mais grossas que as partículas de cimento Portland. Em geral, as partículas de 

cinzas voláteis possuem diâmetros superior a 1 µm, mas pode haver formação de torrões 

que podem mascarar o resultado do ensaio de granulometria. Existem vários métodos 

para se fazer a análise da granulometria da cinza leve, como análises de raio-x, laser, 

aparelho Coulter ou métodos de adsorção (NAWY, 2008). 

A granulometria é provavelmente mais influenciada por fatores tais como 

combustão do carvão e de recolha de cinzas e classificação do que pela natureza do 

próprio material de origem, em oposto à composição mineralógica, que está 
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intimamente relacionada com o tipo e a origem do material que originou a cinza 

(NAWY, 2008). 

Em geral, as cinzas leves apresentam atividade pozolânica. Segundo a ABNT 

NBR 12653:2014, os materiais pozolânicos são materiais inorgânicos, naturais ou 

artificiais, silicosos ou alumino-silicosos, que possuem pouca ou nenhuma atividade 

aglomerante, mas quando finamente moído e em presença de água, à temperatura 

ambiente, reagem com o hidróxido de cálcio formando compostos com propriedades 

cimentícias.  

A reação pozolânica necessita da formação prévia de hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) e é uma reação lenta, o que faz com que demore para ocorrer o 

desenvolvimento da resistência. Devido à sua propriedade de pozolana, a cinza vem 

sendo muito utilizada, por exemplo, na produção de concretos e cimentos. 

Kula et al. (2001) adicionaram  5%, 10%, 15%, 20% e 25% de  cinza leve e dos 

mesmos percentuais de pesada de carvão no cimento Portland e verificaram o efeito na 

resistência à compressão em varias idades (2, 7, 28 e 90 dias). Para referência, os 

autores também ensaiaram uma amostra com 100% de Cimento Portland. Os autores 

observaram que, nas duas primeiras idades (2 e 7 dias), a resistência à compressão das 

misturas, tanto com cinza leve quanto com pesada, tiveram valores menores do que o 

valor de referência.  Para as misturas com 5%, 10% e 15% de cinza leve ou de cinza 

pesada, observou-se que, nas idades de 28 e 90 dias, as resistências à compressão 

superam o valor de referência. Os autores atribuíram isso à ação da reação pozolânica 

das cinzas nestas idades. 

Na pavimentação, a cinza vem sendo estudada principalmente como substituto 

parcial da areia nas mistura asfálticas ou como fíler.  

Likitlersuang e Chompoorat (2016) avaliaram o desempenho da mistura asfáltica 

utilizando diferentes frações de cimento Portland CP-I e de cinza leve, proveniente da 

queima de carvão para geração de energia elétrica, como fíler. As amostras ensaiadas 

continham 1%, 3% e 5% de cimento (amostras identificadas pela letra C seguida pelo 

percentual), 1%, 3% e 5% de cinza leve (amostras identificadas pela letra F seguida pelo 

percentual); 0,5% de cimento + 0,5% de cinza; 1,5% cimento + 1,5% cinza; 2,5% 

cimento + 2,5% de cinza.  

Como critério de comparação, os autores também ensaiaram a mistura sem 

nenhum tipo de material de enchimento (identificada como HMA) e outra utilizando 
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asfalto modificado com polímero (identificada como PMA). Foi determinado 5% como 

sendo o teor ótimo de asfalto para todas as misturas, valor calculado pelo método de 

Marshall a partir da mistura sem fíler.  

Em relação à granulometria, os autores notaram que as misturas com cinza eram 

mais densas do que as com cimento, isso se deve ao tamanho e a forma mais retangular 

da cinza leve que apresenta menor atrito durante a compactação, resultando mistura 

mais compactada, com menor volume de vazios, quando comparado com a mistura com 

cimento. 

O ensaio de resistência à tração indireta foi realizado com amostras secas e 

úmidas nas temperaturas de 25 °C e 55 °C. Verificou-se que a média da resistência das 

misturas com cinza e com cimento a 25 °C era de 10% a 15% maior que a mistura 

quente sem fíler e 50% a 55% maior a 55 °C. No entanto, todas as misturas com 

material de preenchimento apresentaram médias de resistência menores quando 

comparadas com o asfalto modificado com polímero. Os autores também analisaram a 

razão entre a média da resistência à tração das amostras secas e úmidas, definida por 

TSR, por ser um indicador da suscetibilidade à umidade. Eles verificaram que tanto o 

cimento quanto a cinza aumentou o valor TSR.   

Em relação ao módulo de resiliência, o ensaio realizado por Likitlersuang e 

Chompoorat (2016) mostrou que a utilização tanto de cimento quanto da cinza como 

fíler aumentam o módulo de rigidez do asfalto, conforme mostra a Figura 2.13.  

Figura 2.13 – Valores do módulo de resiliência de amostras secas. 

 

Fonte: Likitlersuang e Chompoorat (2016). Adaptado pela autora. 
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Vale lembrar que, quando se extrapola a quantidade ideal de fíler, ocorre a 

redução da viscosidade do ligante asfáltico, o que resulta na diminuição do valor Mr. 

Assim, na Figura 2.13 é possível perceber que quantidade adequada de cimento 

(identificada pela letra C) e cinzas leve (identificada pela letra F) ocorreu entre 1% e 3% 

(LIKITLERSUANG e CHOMPOORAT, 2016). 

Os autores também analisaram a resistência à deformação permanente por meio 

do ensaio de fluência dinâmica e verificaram que tanto o cimento quanto a cinza 

aumentou a resistência à deformação permanente. Além de que, os valores da curva de 

fluência das misturas com 5% de cimento, 3% de cinzas volantes e 1,5% de cimento + 

1,5% de cinzas voláteis foram próximos aos valores obtidos pelo asfalto modificado 

com polímero.  

Sobolev et al. (2014) analisaram o comportamento do ligante asfáltico 

modificado por cinza leve. Os autores utilizaram dois tipos de cinza leve como 

modificadores de dois tipos de ligante asfálticos, cinza leve classe C, identificada pelo 

autor como FA C e cinza leve classe F, FA F. Os ligantes utilizados foram PG-58-28 e 

PG-70-22M. E o percentual de cada uma das cinzas adicionadas em casa um dos 

ligantes foi de 0%, 5%, 15%, 30% e 60% (em relação ao peso).  

O difratograma obtido pelo ensaio de difração de raios-x (DRX), realizado por 

Sobolev et al. (2014), está apresentado na Figura 2.14, onde é possível notar que o 

maior pico equivale ao quartzo. Sendo também registradas as presenças de cal, 

hematita, calcita, sulfato de cálcio e mulita. 

Figura 2.14 – Difratograma das cinzas Classe C e Classe F. 

 
Fonte: Sobolev et al. (2014). 
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Em relação à reologia dos ligantes modificados por meio do DSR o autor pôde 

estabelecer a relação G*/sen(δ) relacionado com a deformação permanente. O ensaio foi 

realizado nas temperaturas 52 °C, 58 °C, 64 °C e 70 °C para o ligante PG 58-28 

modificado pela cinza classe C e classe F. A variação do parâmetro G*/sen(δ) está 

apresentada na Figura 2.15 (a) para o ligante PG 58-28 modificado pela cinza classe C e 

(b) para o ligante PG 58-28 modificado pela cinza classe F.  

Figura 2.15 – Variação do fator G*/sen(δ) para o ligante PG 58-28 modificado com 

cinza classe C e classe F. 

 
(a)                                                            (b) 

Fonte: Sobolev et al. (2014). 

O ligante PG 70-22 modificado por ambas as cinzas foi ensaiado nas 

temperaturas 64 °C, 70 °C, 76 °C e 82 °C. A variação do parâmetro G*/sen(δ) está 

apresentada na Figura 2.16 (a) para o ligante PG 70-22 modificado pela cinza classe C e 

(b) para o ligante PG 70-22 modificado pela cinza classe F.  

Figura 2.16 - Variação do fator G*/sen(δ) para o ligante PG 70-22 modificado com 

cinza classe C (a) e classe F (b). 

 
(a)                                                            (b) 

Fonte: Sobolev et al. (2014). 
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O aumento do fator G*/sen(δ) observado pelo autor está exposto na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Aumento do valor de G*/sen(δ) dos ligantes modificados pelas cinzas 

classe C e F. 

% Cinza 

adicionada 

AUMENTO DO FATOR [G*/sen(δ)] (%) 

PG 58-28 PG 70-22 

Cinza Classe C Cinza Classe F Cinza Classe C Cinza Classe F 

5 14 11 17 15 

15 14 26 24 36 

30 39 40 57 61 

60 82 117 97 131 

Fonte: Sobolev et al. (2014). Adaptado pela autora. 

 

Vale lembrar que a razão G*/sen(δ) diz respeito à deformação permanente, 

quanto maior essa relação maior será a resistência à deformações permanente. 

2.8. CAL HIDRATADA 

A cal hidratada é produto da reação entre a cal virgem e a água. É basicamente 

constituída por hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio e/ou óxido de magnésio. 

Por ser muito utilizada na produção de argamassa, a norma ABNT NBR 

7175:2003 estabelece os requisitos exigidos no recebimento da cal hidratada, a ser 

empregada em argamassas para a construção civil. Esta norma estabelece as 

características químicas e físicas das cales, conforme mostram as Tabelas 2.5 e 2.6.  

Tabela 2.5 – Características químicas de cales. 

COMPOSTOS 
LIMITES 

CH-I CH-II CH-III 

Anidrido carbônico (CO2) 
Na fábrica < 5 % < 5 % < 13 % 

No depósito < 7 % < 7 % < 15 % 

Óxidos de cálcio e magnésio não hidratado calculado 
(CaO + MgO) 

< 10 % < 15 % < 15 % 

Óxidos totais na base de não-voláteis (CaOt + MgOt) > 90 % > 88 % > 88 % 

Fonte: ABNT NBR 7175:2003. Adaptado pela autora. 
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Tabela 2.6 - Características físicas de cales. 

COMPOSTOS 
LIMITES 

CH-I CH-II CH-III 

Finura (% retida acumulada) 

  

Peneira 0,600 mm < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % 

Peneira 0,075 mm < 10 % < 15 % < 15 % 

Retenção de água > 75 % > 75 % > 70 % 

Incorporação de areia > 3,0 % > 2,5 % > 2,2 % 

Estabilidade Ausência de cavidades ou 

protuberâncias 

Plasticidade > 110 > 110 ‘> 110 

Fonte: ABNT NBR 7175:2003. Adaptado pela autora. 

2.8.1. Usos da cal hidratada 

Na pavimentação, a cal hidratada é tradicionalmente empregada como fíler nas 

misturas asfálticas por sua capacidade de aumentar a resistência à umidade da mistura. 

Entretanto, alguns estudos analisam a viabilidade da incorporação da cal 

hidratada como modificador do ligante asfáltico, visando aumentar a resistência à 

deformação permanente, à fadiga e ao envelhecimento. 

Kakade, Reddy e Reddy (2016) estudaram a influência do envelhecimento a 

curto e longo prazo em relação à fadiga em misturas asfálticas utilizando a cal ou como 

fíler ou como modificador do ligante. Para tanto, os autores utilizaram dois tipos de 

ligantes, VG30 e VG40, que são habitualmente utilizados na Índia. De acordo com o 

IS: 73 2006 ligante VG30 é aquele com grau de penetração de 50 a 70 (10
-1

 mm) e 

ponto de amolecimento a 47 °C; o VG40 tem grau de penetração de 40 a 60 (10
-1

 mm) e 

ponto de amolecimento a 50 °C. 

 Os autores utilizaram dois métodos de modificação, um a seco e outro úmido. 

No primeiro, a cal seca foi adicionada como fíler em substituição de 1,5% e 2,0% em 

peso de agregado. Estas misturas receberam o nome de VG30-1,5; VG30-2,0; VG40-

1,5; VG40-2,0. No método úmido, a cal hidratada foi adicionada como modificador do 

ligante asfáltico, sendo incorporados 20% e 30% de cal hidratada (em peso relação ao 

peso do ligante). Estas amostras foram denominadas por VG30-20, VG30-30, VG40-20 

e VG40-30.  

A modificação do ligante foi realizada no misturador de alta velocidade a 160 °C 

por 20 minutos. Colocaram-se as amostras na estufa de filme rotativo (RTFOT) a 
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135 °C por 4 h para simular o envelhecimento a curto prazo dos ligantes e simulou-se o 

envelhecimento a longo prazo usando o vaso para envelhecimento sob pressão (PAV) a 

85 °C por 5 dias. Realizou-se o ensaio de DSR com placas de 8 mm de diâmetro e 

espessura de 2 mm, na temperatura de 25 °C e com frequência de 10 rad/s. As misturas 

asfálticas foram dosadas pelo método de Marshall. Para as misturas foram determinados 

os módulos de elasticidade e analisadas as vidas de fadiga em duas idades: curta 

duração (short-term oven aged – STOA) e longa duração (long-term oven aged – 

LTOA) (KAKADE, REDDY E REDDY, 2016). 

A Tabela 2.7 mostra os valores dos parâmetros G*, δ e G*sen(δ) obtidos pelo 

ensaio DSR de amostras dos ligantes modificados e envelhecidos no PAV. 

Tabela 2.7 - Parâmetros G*, δ e G*sen(δ). 

Ligante Asfáltico G*(kPa) δ (°) G*senδ (kPa) 

VG30 5250 50,1 4032 

VG30-20 5670 48,4 4246 

VG 30-30 8059 43,8 5579 

VG40 8400 44,0 5834 

VG40-20 9350 39,0 5884 

VG40-30 12.675 38,4 7872 
Fonte: Kakade, Reddy e Reddy (2016). 

É possível observar que a adição da cal aumentou o valor de G* e diminuiu o 

valor de δ em relação aos ligantes virgens. Essa alteração propiciou certo equilíbrio no 

efeito do aumento da rigidez do material modificado.  

O ensaio de vida de fadiga do ligante asfáltico foi realizado em modo de tensão 

controlada, com carga aplicada na frequência de 10 Hz. O critério de parada do ensaio 

era quando a rigidez à flexão da mistura decaia 50% em relação ao valor inicial. Este 

ensaio foi realizado a 25 °C e foram considerados para o teste três diferentes 

deformação, 400, 500 e 600 micro deformações (με). 

As variações percentuais na vida de fadiga das misturas obtidos por Kakade, 

Reddy e Reddy (2016) estão apresentadas nas Figuras 2.17 e 2.18 
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Figura 2.17 – Efeito da modificação da cal na vida de fadiga de misturas STOA. 

 

Fonte: Kakade, Reddy e Reddy (2016). Adaptado pela autora. 

 

Figura 2.18  – Efeito da modificação da cal na vida de fadiga de misturas LTOA. 

 

 

Fonte: Kakade, Reddy e Reddy (2016). Adaptado pela autora. 

A redução percentual na vida de fadiga de misturas modificadas com cal (em 

comparação com misturas sem cal) em misturas STOA é maior em comparação com a 

observada nas misturas LTOA.Segundo Kakade, Reddy e Reddy (2016), isso se deve ao 

efeito da cal na redução da taxa de envelhecimento do ligante. 
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Os autores ainda verificaram a vida de fadiga para as misturas asfálticas 

variando as seções de pavimento com espessuras de 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 

e 200 mm de camada de revestimento e com 500 mm de base granular. Para estas 

seções, aplicou-se uma carga de eixo padrão de 80 kN e utilizou-se o software IITPAVE 

baseado na teoria da camada elástica linear para análise de pavimentos 

Kakade, Reddy e Reddy (2016) estabeleceram correlações estatísticas entre a 

relação G*sen(δ) e a vida de fadiga do pavimento e constataram que os valores de R² 

decaem para pavimentos com espessuras intermediárias, indicando que nas espessuras 

intermediárias, não há dependência da variação da cal com o comportamento da 

estrutura. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais que foram utilizados nesta 

pesquisa, as formas como foram obtidos e suas caracterizações. Em seguida, são 

descritos os ensaios que foram utilizados para avaliar as características físicas e 

mecânicas dos materiais. 

3.1. MATERIAIS 

Neste tópico são apresentadas a forma de aquisição e as características do 

ligante, da cinza e da cal hidratada utilizados nesta pesquisa. 

3.1.1. Ligante Asfáltico 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o CAP 50/70, fornecido pela 

empresa Extracon® Mineração e Obras Ltda., localizada na cidade de Maringá, Paraná. 

Os ensaios tradicionais de caracterização realizados foram: 

 

a) Ponto de amolecimento (anel e bola) 

O ensaio de ponto de amolecimento foi usado para determinar o ponto de fusão 

provável do asfalto, que é a temperatura na qual a amostra de ligante asfáltico se torna 

suficientemente fluida ao ponto de permitir que duas esferas percorram verticalmente a 

distância de 25 mm. 

Este ensaio está embasado na norma DNIT 131/2010 – ME. 

 

b)  Penetração 

O ensaio de penetração foi realizado para determinar a profundidade, em 

décimos de milímetro, que uma agulha padrão penetra verticalmente na amostra do 

ligante asfáltico sob condições prefixadas de carga, tempo e temperatura.  

Tal ensaio foi executado de acordo com a norma DNIT 155/2010-ME.   
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c) Viscosidade Saybolt Furol 

O ensaio de viscosidade Saybolt Furol foi realizado a fim de se registar o tempo 

em segundos em que 60 ml de amostra fluem através do orifício do aparelho numa 

determinada temperatura.  

Este ensaio é normatizado pela ABNT NBR 14950:2003 - Materiais 

betuminosos - Determinação da viscosidade Saybolt Furol. 

Todas as amostras foram ensaiadas nas temperaturas 130 °C, 150 °C e 170 °C. 

Os resultados obtidos por estes ensaios para o ligante virgem são apresentados 

na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Caracterização do CAP 50/70. 

Propriedade Unidade Resultado Especificação Método 

Penetração (100 g, 5 s, 25 °C) 0,1 mm 50 50 a 70 DNIT 155/2010-ME 

Ponto de Amolecimento, mín. °C 49,2 46,0 DNIT 131/2010-ME 

Viscosidade Saybolt Furol a 

130 °C, mín. 

s 

208 - 

ABNT NBR 

14950/2003 

Viscosidade Saybolt Furol a 

150 °C, mín. 
94 50 

Viscosidade Saybolt Furol a  

170 °C 
42 - 

Fonte: Autora (2017). 

Por meio da Tabela 3.1 é possível perceber que os valores de penetração, ponto 

de amolecimento e viscosidade Saybolt Furol a 150 °C atendem aos valores mínimos 

das especificações.  

Para a viscosidade Saybolt Furol a 130 °C e a 150 °C não há especificação 

mínima normatizada, entretanto, no item 4.3.2 será apresentado o gráfico com a linha de 

tendência dos valores normatizados e de cada um dos valores ensaiados, tanto para o 

ligante virgem quanto para os modificados. 

3.1.2. Cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar 

A cinza leve utilizada neste estudo foi coletada na Usina Renuka do Brasil S/A, 

localizada no município de São Pedro do Ivaí, Paraná.  

Nessa usina há o processo de cogeração de energia por meio da queima do 

bagaço da cana-de-açúcar. Para cada tonelada de cana-de-açúcar são gerados 

aproximadamente 21 kg de cinza úmida, sendo 17 kg de cinza leve e 4 kg de cinza 

pesada, o que resulta em cerca de 56 toneladas de cinza por dia (MARTINS 
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FILHO, 2015), ou seja, são aproximadamente 45 toneladas de cinza leve geradas por dia 

nesta usina.  

Acoplado à caldeira, existe um conjunto de equipamentos que faz a lavagem dos 

gases por circuito fechado de água, que acaba por carrear as cinzas leves. Essa água 

residuária é armazenada em tanques e, então, passa pelo filtro tambor rotativo que faz a 

separação da cinza leve e da água, mostrado na Figura 3.1.  

Figura 3.1 – Filtro tambor rotativo. 

 
Fonte: Autora (2017). 

Abaixo deste filtro, há o posicionamento da caçamba de caminhão na qual a 

cinza úmida cai e é encaminhada para o descarte. Já a água é tratada no decantador e 

retorna ao sistema de lavagem.  

Para este estudo, a cinza leve foi coletada no filtro tambor rotativo, armazenada 

em sacos plásticos e levada ao Laboratório de Pavimentação (Lapav) da Universidade 

Estadual de Maringá.  

A cinza foi seca em estufa a 100 °C, passada na peneira n° 200, 75 µm, e o 

material retido foi descartado. A Figura 3.2 mostra a diferença visual entre a cinza antes 

de ser peneirada, a cinza retida e a passante na peneira n°200. 

Figura 3.2 – Cinza leve não peneirada (a), retida (b) e passante (c) na #200. 

       

(a)          (b)     (c) 
Fonte: Autora (2017). 
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Para a determinação da massa específica da cinza passante na peneira n° 200 foi 

utilizada a norma ABNT NBR NM 23:2001 - Cimento Portland e outros materiais em 

pó - Determinação da massa específica. O valor obtido da massa específica para a cinza 

foi de 2,45 g/cm³. Valor condizente com aqueles obtidos por Sobolev et al. (2014) e 

Hoy, Horpibulsuk e Arulrajah (2016).  

3.1.3. Cal Hidratada  

A cal hidratada utilizada neste trabalho é do tipo CH-III fornecida pela indústria 

Solofino - Indústria e Comércio de Cal.  

A fim de se permitir o destorroamento da cal e utilizar apenas sua fração mais 

fina, ela foi passada na peneira n° 200 e apenas o material passante foi utilizado neste 

estudo. 

Para a determinação da massa específica da cal hidratada passante na peneira 

n° 200 foi utilizada a norma ABNT NBR NM 23:2001 - Cimento Portland e outros 

materiais em pó - Determinação da massa específica. O valor obtido da massa específica 

foi de 2,48 g/cm³. 

3.2. MÉTODOS 

Neste item serão apresentados os métodos de ensaios realizados nesta pesquisa, 

tais como os ensaios de caracterização da cinza e da cal, ensaio dxr e frx, bem como o 

método de modificação do ligante asfáltico, os métodos tradicionais de ensaios, 

incluindo penetração, ponto de amolecimento e viscosidade Saybolt Furol e Brookfield 

e os métodos de ensaios reológicos, reologia por cisalhamento dinâmico (DSR), 

envelhecimento por estufa de filme fino rotativo (RTFOT) e envelhecimento por vaso 

de pressão (PAV).  

3.2.1. Difração de raios-x (DRX) 

A difração de raios-x foi utilizada para a caracterização microestrutural do 

material, por meio da identificação de compostos cristalinos. Para tanto, a fonte 

disparou raios-x sobre a amostra e, então, foi gerado o difratograma com diversos picos 

difratados no material. 
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Por meio de programas computacionais, comparou-se o padrão difratométrico 

gerado com o banco de dados contendo informações cristalográficas básicas para 

identificação de cada composto.  

Neste estudo, o aparelho DRX utilizado para análise foi o difratômetro da marca 

Bruker, modelo D8 Advance, tubo de Cobre, operando a 40 KV e 35 mA. O ensaio foi 

realizado no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da UEM. 

A Figura 3.3 mostra o difratômetro utilizado e o detalhe dentro da câmera onde o 

ensaio é realmente executado. 

Figura 3.3 – Difratômetro de raios-x (a) e detalhe (b).  

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autora (2017). 

E para análise dos dados foi utilizado o programa X’Pert HighScore versão 10 

disponível no Departamento de Engenharia Mecânica da UEM. 

3.2.2. Fluorescência de raios-x (FRX) 

Assim como no ensaio DRX, o uso do ensaio por FRX visou determinar os 

elementos presentes na amostra por meio da emissão de raios x. Com o FRX foi 

possível determinar os teores de cada elemento químico identificado na amostra.  

A amostra foi preparada na prensa da marca AMEF com aplicação pressão de 

20 toneladas por 40 segundos.  

A pastilha formada na prensa foi colocada no espectrômetro da marca Rigaku, 

modelo ZSX Primus II, para a realização do ensaio de fluorescência de raios-x. 
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A Figura 3.4 apresenta os aparelhos utilizados neste ensaio. 

Figura 3.4 – Aparelhos para ensaio FRX: prensa (a) e espectrômetro de raios-x (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autora (2017). 

Todo o ensaio foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa 

(COMCAP) da UEM. 

3.2.3. Modificação do ligante asfáltico. 

A fim de se modificar o ligante asfáltico, pré-aqueceu-se o ligante virgem em 

estufa a 170 °C por duas horas. Colocou-se 3 kg deste ligante em um béquer com 

capacidade de 4 l e, em seguida, o encaixou no suporte do aparelho misturador de alto 

cisalhamento, marca Silverson, modelo L5M – A. Quando a temperatura atingiu 150 °C 

e a rotação 1500 rpm, iniciou-se a adição da cal e da cinza previamente misturadas, 

aumentando gradativamente a temperatura e a rotação para 170 °C e 3300 rpm, 

respectivamente. Esta adição durou de 15 a 20 minutos. Após o fim da adição, manteve-

se a temperatura a 170 °C e a rotação a 3300 rpm por mais 90 minutos. Após este 

tempo, o ligante modificado foi separado em cápsulas diferentes para futuros ensaios. A 

Figura 3.5 mostra a mistura sendo realizada. 
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Figura 3.5 – Misturador.  

 

Fonte: Autora (2017). 

Os percentuais de cinza e de cal adicionados ao ligante, em relação a sua massa, 

são apresentados na Tabela 3.2. A fim de se avaliar se os resultados dos ensaios são 

função apenas da adição dos modificadores ou se são função do envelhecimento sofrido 

pelo ligante no processo de modificação, submeteu-se o ligante virgem (sem adição) ao 

mesmo processo sofrido pelo ligante modificado. Assim, o ligante sem adição de 

modificadores foi aquecido em estufa a 170 °C por duas horas, e colocado no 

misturador por 105 minutos (para simular os 15 primeiros minutos da suposta adição e 

os 90 minutos de mistura). Essa condição de ensaio recebeu a identificação de 

modificação 0. 

Tabela 3.2 – Percentuais de modificadores. 

Condição % Cinza % Cal % CAP 

Não modificado 0,0 0,0 
100,0 

0 0,0 0,0 

1 0,0 6,0 

94,0 

2 1,5 4,5 

3 3,0 3,0 

4 4,5 1,5 

5 6,0 0,0 
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3.2.4. Viscosidade Brookfield 

Este ensaio foi realizado para determinar a viscosidade rotacional, também 

denominada por viscosidade real do ligante. 

A viscosidade rotacional é determinada a partir do torque necessário para 

rotacionar o spindle com dimensões padronizadas imerso na amostra de CAP. Acoplado 

ao viscosímetro Brookfield existe o controlador de temperatura, THERMOSEL, que 

permite que o ensaio seja feito em temperaturas desejadas.  

O ensaio foi realizado tanto para os ligantes sem adição de modificadores e com 

adição, nas condições de não envelhecido(sem envelhecimento RTFOT) e após o 

sofrerem envelhecimento RTFOT. 

Para tanto, cada amostra foi levada à estufa até ficar fluida o suficiente para 

verter 8 g de material no frasco do viscosímetro. E procedeu-se o ensaio de acordo com 

a norma ABNT NBR 15184:2004, para as temperaturas de 135 °C, 143 °C, 150 °C, 

163 °C e 177 °C. 

O viscosímetro que utilizando é da marca Brookfield®, modelo DV-II Pro, do 

laboratório de Estradas da Universidade de São Paulo – USP, campus São Carlos e está 

apresentado na Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Viscosímetro Brookfield DV-II Pro.  

 

Fonte: Autora (2017). 
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3.2.5. Estabilidade à estocagem 

Este ensaio visou avaliar a separação de fase do ligante asfáltico modificado, ou 

seja, se ocorreu ou não a segregação entre o ligante e seu modificador durante a 

estocagem. Para tanto, o ensaio foi realizado conforme a norma DNER-ME 384:1999, 

que estabelece o seguinte procedimento: aquecer o asfalto modificado a 130 °C e 

colocar a amostra em um recipiente com capacidade de 250 ml e diâmetro de cerca de 

4 cm e levar à estufa a 163 °C por 5 dias. Então, remover cerca de 25 ml de amostra do 

topo e do fundo do recipiente. 

A Figura 3.7 (a) apresenta o recipiente usado neste ensaio. Este recipiente foi 

cortado em três partes como mostrado no esquema em (b). A parte do meio foi 

descartada, as partes do topo e do fundo foram levadas à estuda até o ligante ficar fluido 

o suficiente para que fossem transferidos para capsulas. Em (c) é apresentada a parte do 

fundo sendo passada para uma cápsula. 

Figura 3.7 – Recipiente utilizado no ensaio (a), esquema do cortes feitos (b), fundo(c). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Autora (2017). 

Com as amostras de topo e fundo, foram realizados os ensaios de ponto de 

amolecimento e de penetração. 
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3.2.6. Estufa de filme fino rotativo – RTFOT  

Este ensaio simula o envelhecimento a curto prazo dos ligantes asfálticos e foi 

realizado para as sete condições de ensaio (não modificado, modificação 0 e 

modificações 1 a 5).  

O ensaio seguiu as determinações da norma ASTM D 2872:12, portanto, foram 

colocados 35 g de cada amostra nos frascos de vidro próprios para o ensaio e 

encaixados no carrossel do aparelho RTFOT marca Matest. O ensaio durou 85 min, à 

temperatura de 163 °C. 

A Figura 3.8 apresenta a estufa utilizada e os frascos após o ensaio. 

Figura 3.8 – Estufa RTFOT (a), detalhe do carrossel interno (b), frascos após ensaio (c). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Autora (2017). 

Antes e após o RTFOT, os frascos com as amostras foram pesados para verificar 

se ocorreu perda de massa no processo. 

Este ensaio foi realizado no laboratório de Estradas da USP, São Carlos. 

3.2.7. Vaso de envelhecimento sob pressão – PAV 

Este simula o envelhecimento do ligante asfáltico em serviço e seguiu as 

determinações da norma ASTM 6521:13. E foi realizado para as sete condições de 

ensaio (não modificado, modificação 0 e modificações 1 a 5) que foram previamente 

envelhecidas no RTFOT.  

As amostras foram colocadas em pratos de aço inoxidável e encaixadas no 

suporte do aparelho. O suporte foi encaixado no interior do PAV, onde ficou por 20 h 

pressurizado com ar a 2,1 MPa, em 100 °C. O PAV utilizado é da marca ATS, modelo 

PAV3.  

A Figura 3.9 mostra o equipamento e as amostras no suporte. 
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Figura 3.9 – Aparelho PAV (a) e suporte com as amostras (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autora (2017). 

Após este procedimento, as amostras foram colocadas na estufa a vácuo para que 

as bolhas sejam retiradas. A estufa a vácuo utilizada é da marca Marconi modelo 

MA058 e está apresenta na Figura 3.10. 

Figura 3.10 – Estufa a vácuo utilizada. 

 

Fonte: Autora (2017). 

Este ensaio foi realizado no laboratório de Estradas da USP, São Carlos. 
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3.2.8. Reômetro de Cisalhamento Dinâmico – DSR 

Este ensaio foi realizado para determinar os parâmetros G* e δ das amostras não 

envelhecidas, envelhecidas no RTFOT e no PAV para as sete condições de modificação. 

O ensaio seguiu a norma ASTM D 7175:05.  

A amostra foi moldada conforme mostra a Figura 23.11 e, após resfriada a 

temperatura ambiente, foi colocada no reômetro da marca TA Instrument Ld., modelo 

AR2000ex,  que é conectado a um computador para coleta dos dados do ensaio, situação 

apresentada na Figura 3.12. 

Figura 3.11 – Molde (a) amostra moldada para ensaio no DSR. 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autora (2017). 

Figura 3.12 – Reômetro conectado ao computador. 

 

Fonte: Autora (2017). 
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A Figura 3.13 mostra em detalhe a colocação da amostra entre as placas do 

reômetro.  

Figura 3.13 – Amostra colocada entre as placas (a) e placa superior em contato com a 

amostra (b) amostra sendo ensaiada (c). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fonte: Autora (2017). 

Após a placa superior descer e prensar a amostra, foi limpo o excesso de 

amostra, abaixada a cúpula e iniciadoe o ensaio. 

O ensaio foi realizado com aplicacao de tensão controlada, com frequência de 

1,59 Hz e temperaturas 52 °C, 58 °C, 64 °C, 70 °C, 76 °C e 82 °C, para as amostras não 

envelhecidas no RTFOT e no PAV. Para as amostras envelhecidas no RTFOT, as 

temperaturas de ensaio foram 52 °C, 58 °C, 64 °C, 70 °C, 76 °C, 82 °C e 88 °C e para 

as amotras envelhecidas no PAV, 40 °C, 34 °C, 28 °C, 22 °C, 16 °C e 4 °C. 

Este ensaio foi realizado no laboratório de Estradas da USP, São Carlos. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentadas a analise dos resultados dos ensaios de 

caracterização da cinza leve utilizada neste estudo, analise dos resultados dos ensaios 

básicos de caracterização dos ligantes modificados e, em seguida, feita a analise dos 

dados dos ensaios de reologia dos ligantes asfálticos. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA CINZA LEVE 

Neste tópico são apresentados e analisados os resultados dos ensaios de difração 

de raios-x e de fluorescência de raios-x da cinza leve do baganco de cana-de-açúcar 

utilizada neste estudo. 

4.1.1. Difração de raios-x da cinza leve 

Na Figura 4.1 é apresentado o difratograma gerado pelo ensaio DRX, no qual é 

possível notar os picos correspondentes ao quartzo e a hematita. 

Figura 4.1 – Difratograma DRX. 

 

A análise do difratograma condiz com os estudos de outros autores 

(CALLIGARIS et al, 2015; SOBOLEV et al., 2014; MARTINS FILHO, 2015) nos 

quais o quartzo e a hematita são minerais comumente encontrados. 
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Outro fator que deve ser observado é a presença de halo amorfo em 2θ entre 6° e 

15°, o que sugere que a cinza leve analisada seja um material possivelmente pozolânico. 

4.1.2. Fluorescência de raios-x da cinza leve 

A fim de se ter conhecimento mais refinado sobre os elementos que compõem a 

cinza leve usada neste estudo, realizou-se o ensaio de fluorescência de raios-x (FRX) no 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da UEM. Os percentuais (em 

relação à massa) dos elementos encontrados na análise da cinza estão apresentados na 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - FRX da cinza. 

Elemento Massa (%) 

SiO2 47,600 

Fe2O3 22,700 

Al2O3 17,600 

TiO2 5,180 

K2O 3,020 

CaO 1,200 

P2O5 1,100 

MgO 0,972 

MnO 0,298 

SO3 0,167 

ZnO 0,059 

PdO 0,047 

ZrO2 0,045 

CuO 0,045 

Co2O3 0,029 

Os principais elementos encontrados pelo ensaio FRX foram o quartzo (SiO2), a 

hematita (Fe2O3), e a alumina (Al2O3), o que condiz com a análise do difratograma do 

ensaio DRX. 

Segundo a ABNT NBR 12653:2014 – Materiais Pozolânicos, para os materiais 

enquadrados na Classe E (pozolanas que não se enquadram nas classes N - Pozolanas 

naturais e artificiais, como certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, 

“cherts” silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas; ou na classe C – Cinza 

volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas termoelétricas) um dos 

indícios de atividade pozolana é a soma dos percentuais dos elementos SiO2, Fe2O3 e 
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Al2O3 ser igual ou superior a 50%, valor que é facilmente superado pela somatória dos 

mesmos elementos presentes na cinza estudada. Assim como o percentual de SO3 não 

deve ser superior a 5,0 %, sendo o valor encontrado na cinza estudada de 0,167%. 

Outro item que pode ser observado na Tabela 4.1 é que o somatório dos 

percentuais de K2O, CaO, P2O5, MgO e MnO estão em torno de 7%, comprovando que 

a cinza analisada apresenta baixo teor de nutrientes. Além de que essa cinza possui altos 

teores de ferro e alumínio, que interferem no crescimento das plantas.  Isso confirma 

que a utilização desta cinza como fertilizando do solo da lavoura é pouco eficaz.  

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS LIGANTES MODIFICADOS NÃO 

ENVELHECIDOS 

Foram realizados os ensaios de penetração, ponto de amolecimento e 

viscosidade Saybolf Furol para caracterizar os ligantes modificados não envelhecidos 

(sem envelhecimento no RTFOT e no PAV). Com estes ensaios também foi possível 

determinar o índice Pfeiffer e as temperaturas de mistura e compactação. 

4.2.1. Ensaios de penetração e ponto de amolecimento 

O ensaio de penetração foi realizado em diversos pontos de um mesmo corpo de 

prova, respeitando as distâncias normatizadas, assim, a média desses pontos de 

penetração (Pen), bem como o desvio padrão (σ) e o coeficiente de variação (σ/Pen), 

estão apresentados na Tabela 4.2, que ainda traz os valores obtidos pelo ensaio de ponto 

de amolecimento. 

Tabela 4.2 – Caracterização dos ligantes. 

 

 

Ensaio de Penetração 

(100 g, 5 s, 25 °C) 

Ponto de 

Amolecimento 

Condição Pen (0,1 mm) σ (0,1 mm) σ/Pen (%) T (°C) 

Não Mod. 50 0,90 1,8 49,2 

0 58 0,65 1,1 50,0 

1 50 0,70 1,4 48,6 

2 54 0,50 0,9 50,0 

3 42 0,40 0,9 49,8 

4 41 0,60 1,4 49,9 

5 46 0,80 1,7 50,9 
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É possível perceber que os valores obtidos no ensaio de Penetração apresentaram 

pouca variação (σ/Pen) em cada condição de modificação.  

A análise estatística da variação dos valores de penetração, em relação ao 

percentual de modificação, foi calculada tomando-se como base o intervalo de 

confiança de 95% (IC95%). A média e o intervalo de 95% de confiança de cada condição 

experimental são apresentadas na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Média e intervalo de 95% de confiança da Penetração de cada condição 

experimental. 

 

 Para facilitar a compreensão da Figura 4.2, determinou-se a área sombreada 

pelos limites superior e inferior da amostra de ligante não modificado. Assim, é possível 

perceber que a condição de modificação 1 está quase totalmente contida nesta área e que 

a condição de modificação 5 está no limite desta área sombreada. Isso revela que os 

valores de penetração da modificação 1 não apresentam diferença significativa em 

relação ao ligante não modificado. Porém, assumir que não há diferença significativa 

entre os valores de penetração do ligante não modificado e dos valores da modificação 5 

é arriscado, uma vez que o limite superior da condição de modificação 5 está no limite 

da significância. 

Também é possível observar que as modificações 2, 3 e 4 apresentam diferenças 

significativas em relação ao ligante não modificado e que todas as modificações 

apresentam diferenças significativas em relação à modificação 0. 

Como todos os valores de penetração nos ligantes modificados foram menores 

que na modificação 0, pode-se observar que o processo de envelhecimento (sofrido por 

todas as condições de modificação) aumentou o valor do ponto de penetração, no 

entanto, a adição dos modificadores amortizou a influencia do envelhecimento no 

ligante, diminuindo os valores de penetração. 

    Não mod.       
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Vale ressaltar que a diminuição de penetração e aumento do ponto de 

amolecimento é um indicativo de possível aumento da viscosidade do ligante quando 

modificado.  

4.2.2. Índice Pfeiffer (IP) 

Com os valores do ensaio de penetração e de ponto de amolecimento foi possível 

calcular o índice de suscetibilidade térmica ou índice de penetração ou, ainda, índice 

Pfeiffer (IP). Esse índice foi calculado para verificar a sensibilidade da consistência dos 

ligantes asfálticos à variação de temperatura e foi determinado pela Equação 4.1. 

𝐼𝑃 =  
500 log(𝑃) + 20 𝑃𝐴 − 1951

120 − 50 log(𝑃) + 𝑃𝐴
 (Equação 4.1) 

Em que: PA: valor obtido pelo ensaio de Ponto de Amolecimento, em °C; 

              P: valor obtido pelo ensaio de Penetração do asfalto, em 0,1 mm a 25 °C. 

De modo geral, o IP assumindo valor maior que o limite superior indica que o 

asfalto está oxidado, é pouco sensível a elevadas temperaturas e quebradiço em baixas 

temperaturas. Já, quando o IP apresenta valor menor que o limite inferior, há indicativo 

de que o asfalto amolece rapidamente com o aumento da temperatura, ou seja, é muito 

sensível à temperatura. A faixa ideal de IP está compreendia entre (-1,5) e (+0,7), 

entretanto, a maioria dos cimentos asfálticos tem um IP entre (-1,5) e (0) (BERNUCCI 

et al., 2010). 

A Tabela 4.3 apresenta os valores dos índices Pfeiffer calculados para cada uma 

das condições experimentais. 

Tabela 4.3 – Índice Pfeiffer obtidos. 

Condição IP 

Não Mod. -1,4 

0 -0,8 

1 -1,5 

2 -1,0 

3 -1,6 

4 -1,7 

5 -1,1 
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O IP calculado para as condições de modificação 3 e 4 extrapolam o limite 

inferior do intervalo ideal de IP, indicando que estas modificações tornaram o ligante 

mais sensível à temperatura. 

4.2.3. Ensaio Saybolt Furol - Temperaturas de mistura e de compactação 

O ensaio de viscosidade Saybolt Furol também foi realizado nos ligantes 

modificados, nas temperaturas 130 °C, 150 °C e 170 °C.  

Com os valores da viscosidade obtidos, e com as linhas de tendências, foi 

possível verificar as temperaturas ideais de mistura e de compactação para cada uma das 

condições experimentais. 

Sabendo-se que a faixa ideal de temperatura de mistura deve ser aquela na qual o 

ligante apresente viscosidade entre 75 sSF e 95 sSF e que a faixa ideal de temperatura 

de compactação é tal que a viscosidade esteja entre 125 sSF e 155 sSF, definiu-se a reta 

que intercepta cada uma das curvas na viscosidade de 85 sSF (média das viscosidades 

75 sSF e 95 sSF). O ponto de interseção com cada uma das curvas foi rebatido no eixo x 

e verificado o valor da temperatura. Vale lembrar que, como o Figura 4.3 está em escala 

de log10, o valor plotado foi 1,93 [correspondente ao log10 (85)]. 

O mesmo processo foi usado para definir a temperatura ideal de compactação, 

considerando a viscosidade igual a 140 sSF (média das viscosidades 125 sSF e 155 

SSF), devido a escala de log10, o valor plotado foi 2,15 [correspondente ao log10 (140)]. 

A Figura 4.3 apresenta a curva dos valores mínimos de viscosidade Saybolt 

Furol para as temperaturas 135 °C, 150 °C e 177 °C determinados pela norma ABNT 

NBR 14950:2003. A Figura 4.3 ainda apresenta as curvas para os valores de viscosidade 

Saybolt Furol obtidas para todas as condições experimentais, bem como as retas que 

interceptam todas as curvas para os valores de viscosidades de 85 sSF e 140 sSF. 
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Figura 4.3 – Valores de viscosidade Saybolt Furol. 
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Pelo gráfico da Figura 4.3 é possível perceber que os valores de viscosidades 

obtidos para todas as condições experimentais estão acima dos valores mínimos 

normatizados. 

Para não prejudicar a visualização do gráfico da Figura 4.3, optou-se por não 

apresentar as retas que definiram as temperaturas de mistura e de compactação. Os 

valores destas temperaturas estão apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Temperaturas de mistura e de compactação com base na viscosidade 

Saybolt Furol. 

Condição 
Temperatura (°C) 

Mistura Compactação 

Não Mod. 152 140 

0 154 143 

1 156 146 

2 156 143 

3 157 147 

4 157 146 

5 159 148 

 

Pela Tabela 4.4, nota-se que, conforme se aumentou o percentual de cinza, 

também houve aumento tanto a temperatura de mistura quanto de compactação, sendo 

que a máxima variação em relação à temperatura do ligante não modificado foi de 4,6% 

para a temperatura de mistura e de 5,7% para a temperatura de compactação. 

4.3.  ENSAIOS DE REOLOGIA 

4.3.1. Estabilidade a estocagem 

Após 5 dias na estufa à 163 °C, as amostras do topo e do fundo das modificações 

1, 2, 3, 4 e 5 de ligantes não envelhecidos foram submetidas aos ensaios de ponto de 

amolecimento e de penetração. 

Os valores observados no ensaio de ponto de amolecimento estão expostos na 

Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Valores obtidos no ensaio de ponto de amolecimento topo e fundo  

Condição 
Ponto de Amolecimento (°C) 

Topo Fundo Diferença 

Mod 1 50,8 50,8 0,0 

Mod 2 51,7 52,8 1,1 

Mod 3 49,5 51,0 1,5 

Mod 4 51,9 53,2 1,4 

Mod 5 51,9 53,2 1,4 

 

Como não existe norma específica para análise de ligante asfáltico modificado 

com cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar, utilizou-se como critério de comparação a 

norma DNIT 129/2011 – EM para ligante asfáltico modificado por polímero 

elastomérico. Esta norma estabelece o limite máximo de 5 °C na diferença entre os 

valores de ponto de amolecimento obtidos nas amostras do topo e do fundo. 

Assim, pelos valores apresentados na Tabela 4.5, segundo a norma DNIT 

129/2011, não houve separação de fase entre o ligante asfáltico e os modificadores 

adicionados. 

Ainda foi realizado ensaio de ponto de penetração nas amostras de topo e fundo, 

os resultados obtidos e a diferença entre eles estão expostos na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Valores obtidos no ensaio de penetração do topo e do fundo. 

Condição 
Penetração (0,1 mm) 

Topo Fundo |Diferença| 

Mod 1 48 55 7 

Mod 2 52 57 5 

Mod 3 50 52 3 

Mod 4 46 49 2 

Mod 5 51 49 2 

 

Pela Tabela 4.6 é possível perceber que as modificações 1 e 2 (maiores 

percentuais de adição de cal hidratada) apresentaram maiores diferenças de penetração 

entre o topo e o fundo, isso sugere que a cinza leve utilizada apresentou melhor 

incorporação ao ligante asfáltico, quando comparada com a cal hidratada. 

4.3.2. Viscosidade Brookfield  

Neste tópico estão expostos os percentuais de alteração da viscosidade dos 

ligantes não envelhecidos observados no ensaio Brookfield e a comparação das 
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viscosidades obtidas no ensaio Saybolt Furol. Ainda são apresentadas as comparações 

entre as viscosidades Brookfield dos ligantes não envelhecidos e envelhecidos no 

RTFOT. 

4.3.2.1. Ligantes modificados não envelhecidos 

A Tabela 4.7 apresenta a variação percentual dos valores de viscosidade de todas 

as condições de modificações em relação à condição não modificada considerando que 

estas amostras não sofreram envelhecimento no RTFOT e no PAV. 

Tabela 4.7 - Percentual de alteração da viscosidade dos ligantes não envelhecidos 

modificados em relação à condição não modificada. 

Condição 
Alteração (%) 

135 °C 143 °C 150 °C 163 °C 177 °C 

Não Mod - - - - - 

Mod 0 1,72 2,49 2,67 4,35 -1,56 

Mod 1 5,52 5,97 3,33 1,09 -10,94 

Mod 2 5,86 6,97 6,00 6,52 1,56 

Mod 3 25,43 26,49 25,00 23,37 14,45 

Mod 4 19,83 19,40 16,67 22,28 9,38 

Mod 5 37,07 38,93 36,67 39,67 33,98 

 

Pela Tabela 4.7, analisando-se as modificações 1 a 4, é possível perceber que a 

viscosidade aumenta da modificação 1 para a 2, atingindo um pico na modificação 3 e 

decresce na modificação 4. Isso pode indicar que interação entre a cinza leve e a cal 

hidratada utilizadas atinge um valor máximo na modificação 3, quando o percentual de 

modificação é 3% de cinza leve e 3% de cal hidratada.  

Porém, comparando-se os valores das modificações, é possível perceber que a 

adição exclusiva de cinza leve (modificação 5) é mais efetiva no aumento da 

viscosidade do ligante modificado.  

Com os valores de viscosidade, pôde-se montar o gráfico apresentado na 

Figura 4.4, contendo valores mínimos de viscosidade Brookfield para as temperaturas 

135 °C, 150 °C e 177 °C e as retas de viscosidade ideal de compactação e de mistura. 

As retas de viscosidade ideal foram construídas considerando-se como faixa 

ideal de temperatura de mistura aquela compreendida em 0,17 + 0,02 Pa.s. E a faixa 

ideal de temperatura de compactação em 0,28 + 0,03 Pa.s. O ponto de interseção destas 
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retas com cada uma das curvas foi rebatido no eixo das abscissas e verificado os valores 

ideias de temperatura de mistura e de compactação.  

 Figura 4.4 – Valores de viscosidade Brookfield dos ligantes não envelhecidos. 
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Pelo gráfico da Figura 4.4 é possível perceber que os valores de viscosidades 

obtidos para todas as condições experimentais estão acima dos valores mínimos 

normatizados.  

Na Figura 4.4, os pontos de interseções com cada uma das retas de viscosidade 

ideal de compactação e de mistura foi rebatido no eixo x e verificado os valores de 

temperatura ideal de compactação e de mistura. Para não prejudicar a visualização do 

gráfico da Figura 4.4, optou-se por não apresentar as retas que definiram as 

temperaturas de mistura e de compactação. Estes valores estão expostos na Tabela 4.8 

Tabela 4.8 – Temperaturas de mistura e de compactação com base na viscosidade do 

ensaio Brookfield. 

Condição 
Temperatura (°C) 

Mistura Compactação 

Não Mod. 152 130 

0 152 132 

1 153 134 

2 154 134 

3 158 141 

4 157 139 

5 161 145 

 

Com os valores de temperaturas de mistura e de compactação calculadas por 

meio das respostas obtidas no ensaio de viscosidade Saybolt Furol, apresentadas na 

Tabela 4.4, e com os valores obtidos no ensaio de viscosidade Brookfield, Tabela 4.8, 

pôde-se calcular o percentual de aumento das temperaturas calculadas considerando as 

viscosidades obtidas no ensaio Brookfield em relação às temperaturas calculadas 

considerando as viscosidades obtidas no ensaio Saybolt Furol. 

Tabela 4.9 – Comparação das temperaturas de mistura e de compactação calculadas 

considerando as viscosidades obtidas nos ensaios Saybolt Furol e Brookfield. 

Condição 
Diferença de temperatura (%) 

Mistura Compactação 

Não Mod. -0,58 -6,98 

0 -0,94 -7,36 

1 -2,30 -8,52 

2 -1,35 -6,40 

3 0,59 -3,98 

4 -0,23 -4,46 

5 0,92 -1,69 
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Pela Tabela 4.9 é possível perceber que as temperaturas calculadas, 

considerando-se as viscosidades obtidas no ensaio Brookfield, são até 8,52% menores 

do que aquelas calculadas considerando as viscosidades obtidas pelo ensaio Saybolt 

Furol. 

Esta alteração se dá devido a diferença entre os processos de medição da 

viscosidade desses ensaios, sobretudo pelo fato de o viscosímetro Saybolt Furol medir 

uma pseudoviscosidade, enquanto que o Brookfield mede a viscosidade direta do fluido.  

4.3.2.2. Ligantes envelhecidos no RTFOT 

A Tabela 4.11 apresenta a variação percentual das viscosidades Brookfield das 

condições experimentais envelhecidas no RTFOT em relação às condições 

experimentais não envelhecidas. 

Tabela 4.10 – Percentual de variação da viscosidade Brookfield entre amostras 

envelhecidas no RTFOT e não envelhecidas. 

Condição 
Alteração (%) 

135 °C 143 °C 150 °C 163 °C 177 °C 

Não Mod 48,97 52,24 47,33 46,74 35,94 

Mod 0 61,86 54,98 49,35 41,67 36,11 

Mod 1 47,39 43,66 43,87 40,86 40,35 

Mod 2 51,79 47,44 44,03 40,31 32,31 

Mod 3 30,86 27,43 24,27 23,35 20,14 

Mod 4 42,45 37,50 40,00 33,33 50,00 

Mod 5 32,08 26,41 26,83 24,51 25,95 

 

Como esperado, o processo de envelhecimento aumenta a viscosidade do ligante 

asfáltico. De modo geral, é possível perceber que, nas temperaturas 135 °C a 163 °C, as 

viscosidades dos ligantes modificados apresentaram menores aumentos quando 

comparadas com as condições não modificada e modificação 0 (exceto a modificação 2, 

na temperatura 135 °C). Isso indica que a adição dos modificadores atenuaram o 

enrijecimento dos ligantes asfálticos modificados após o envelhecimento no RTFOT. 
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4.3.3. Envelhecimento na Estufa de filme fino rotativo – RTFOT  

Antes e após o envelhecimento RTFOT, pesou-se os frascos com as amostras, 

assim, foi possível calcular os percentuais de variação da massa devido ao 

envelhecimento para todas as condições de modificação. Estes valores estão 

apresentados na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 – Percentual de perda de massa no envelhecimento RTFOT. 

Condição Perda (%) 

Não Mod 0,11 

Mod 0 0,04 

Mod 1 0,01 

Mod 2 0,02 

Mod 3 0,10 

Mod 4 0,10 

Mod 5 0,08 

 

Como não existe norma específica para analise de ligante asfáltico modificado 

com cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar, utilizou-se como critério de comparação a 

norma DNIT 129/2011 – EM para ligante asfáltico modificado por polímero 

elastomérico, a qual estabelece o limite máximo de 1% de variação do percentual de 

massa. 

Assim, pelos valores apresentados na Tabela 4.11, segundo a norma 

DNIT 129/2011, não houve perda de massa significativa no processo de envelhecimento 

RTFOT das amostras. 

4.3.4. Reômetro de Cisalhamento Dinâmico – DSR 

Com os valores obtidos pelo ensaio de cisalhamento dinâmico para os ligantes 

não envelhecidos em função das temperaturas, pôde-se calcular o percentual de aumento 

no valor do parâmetro G*/sen(δ) de todas as condições de modificação em relação ao 

ligante não modificado que está apresentada na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 – Percentual de alteração de G*/sen(δ) dos ligantes não envelhecidos 

Condição 
Alteração (%) 

52 °C 58 °C 64 °C 70 °C 76 °C 82 °C 

Não Mod - - - - - - 

Mod 0 6,62 7,33 6,59 5,77 6,26 6,45 

Mod 1 23,87 22,64 21,77 20,65 20,49 19,25 

Mod 2 19,48 18,60 18,39 17,10 17,25 16,94 

Mod 3 27,04 26,99 26,27 24,81 24,68 25,32 

Mod 4 23,83 25,03 25,88 25,56 24,92 25,17 

Mod 5 28,37 28,02 28,61 27,99 27,87 28,30 

 

A modificação 0 (aquela que foi colocada no misturador de alto cisalhamento 

por 105 min sem adição de modificadores) apresentou os menores valores percentuais 

de alteração de G*/sen(δ), em torno de 6,5% para todas as temperaturas de ensaio. Isso 

pode indicar que o procedimento usado para modificação teve pouca influência na 

alteração da reologia do ligante, ficando a cargo dos modificadores as maiores 

alterações. 

Comparando-se as modificações 1 (6% de cal) e 5 (6% de cinza leve), a 

modificação 5 apresentou maior aumento do parâmetro G*/sen(δ) do que a modificação 

1, ou seja, a cinza leve adicionada tem maior influência na resistência à deformação 

permanente. 

A Figura 4.5 apresenta a variação dos percentuais de alteração de G*/sen(δ) dos 

ligantes não envelhecidos das modificações 2, 3 e 4. 

Figura 4.5 – Percentual de alteração de G*/sen(δ) das modificações 2, 3 e 4 de ligantes 

não envelhecidos.  
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Em se tratando da interação cinza-cal, é possível perceber, por meio da 

Figura 4.5, a existência de um pico na modificação 3. Isso pode indicar que, na 

modificação 3, a reação de pozolanicidade entre a cinza e a cal atingiu um valor 

máximo benéfico para a resistência à deformação permanente, devendo-se, assim, 

buscar maior aprofundamento nos estudos para verificar a interação química entre a 

cinza leve de bagaço de cana-de-açúcar e a cal hidratada utilizadas. 

A Tabela 4.13 mostra o percentual de alteração do parâmetro G*/sen(δ) de todas 

as condições experimentais envelhecidas no RTFOT em relação ao ligante não 

modificado que sofreu o mesmo envelhecimento. 

Tabela 4.13 - Percentual de alteração de G*/sen(δ) dos ligantes envelhecidos no RTFOT 

Condição 
Alteração (%) 

52 °C 58 °C 64 °C 70 °C 76 °C 82 °C 88 °C 

Não Mod - - - - - - - 

Mod 0 -0,92 0,20 0,40 0,55 0,47 0,49 0,69 

Mod 1 8,76 8,00 8,02 7,95 8,48 8,91 9,07 

Mod 2 8,25 7,19 7,58 8,22 8,48 8,71 9,27 

Mod 3 8,29 9,05 9,32 9,55 9,75 9,76 10,55 

Mod 4 10,27 9,57 9,92 10,41 10,64 11,04 12,16 

Mod 5 16,19 16,20 16,56 16,82 16,73 17,08 18,32 

 

Na Tabela 4.13, a relação entre o ligante não modificado e a modificação 0, 

assim como a relação entre as modificações 1 e 5 seguem a mesma tendência daquela 

observada pela analise da Tabela 4.12. Ou seja, a modificação 0  apresentou os menores 

valores percentuais de alteração de G*/sen(δ), em torno de 0,5%, para todas as 

temperaturas de ensaio. Indicando que o procedimento usado para modificação teve 

pouca influência na alteração da reologia do ligante, ficando a cargo dos modificadores 

as maiores alterações. 

E, comparando-se as modificações 1 (6% de cal) e 5 (6% de cinza leve), a 

modificação 5 apresentou maior aumento do parâmetro G*/sen(δ) em comparação à 

modificação 1, ou seja, a cinza leve adicionada tem maior influência na resistência à 

deformação permanente. 

A Tabela 4.14 apresenta a variação em percentual de todas as condições de 

modificação envelhecidas no PAV em relação ao ligante não modificado envelhecido 

no PAV. 
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Tabela 4.14 - Percentual de alteração de G*×sen(δ) dos ligantes envelhecidos no PAV 

Condição 
Alteração (%) 

40 °C 34 °C 28 °C 22 °C 16 °C 

Não Mod - - - - - 

Mod 0 10,19 6,86 3,49 0,54 -4,55 

Mod 1 5,46 4,39 4,43 4,52 3,55 

Mod 2 -0,73 -1,03 0,00 0,89 1,11 

Mod 3 -2,46 -2,66 -1,52 -0,78 -0,45 

Mod 4 7,12 5,66 5,23 4,70 2,23 

Mod 5 7,88 8,57 7,88 7,18 4,70 

 

Pela Tabela 4.14 é possível notar que as modificações 1 e 5 apresentaram 

aumento do valor do parâmetro G*×sen(δ), o que não é benéfico para a resistência à 

fadiga.  

A Figura 4.6 mostra a análise da variação de G*×sen(δ) das modificações 2, 3 e 

4, que contêm os dois modificadores, envelhecidas no PAV. 

Figura 4.6 – Percentual de alteração de G*×sen(δ) das modificações 2, 3 e 4 de ligantes 

 

 

Analisando-se a Figura 4.6, é possível perceber que o percentual de alteração do 

parâmetro G*/sen(δ) diminuiu da modificação 2 para 3, atingindo um pico mínimo e 

voltou a aumentar na modificação 4. Assim como na análise da Figura 4.5, a análise da 

Figura 4.6 sugere que a interação entre a cinza leve de bagaço de cana-de-açúcar e a cal 

hidratada utilizadas aumentou a vida de fadigo quando usada na proporção 50/50 de 

modificadores. 
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5. CONCLUSÃO 

A análise dos parâmetros químicos da cinza leve mostrou que a cinza utilizada 

apresenta tendência de atividade pozolânica. Não foram analisados os parâmetros 

físicos de pozolanicidade, isso porque as normas vigentes visam os coeficientes de 

pozolanicidade necessários para cimentos e argamassa, não havendo normas vigentes 

sobre os valores mínimos de atividade pozolânica que influenciam na modificação do 

ligante asfáltico. 

No processo de modificação do ligante percebeu-se que houve certa resistência 

na incorporação da cinza leve, assim, quanto maior o percentual de cinza leve 

adicionado, maior era o tempo de mistura.  

Quanto a análise da estabilidade à estocagem dos ligantes asfálticos 

modificados, pode-se concluir que não ocorreu separação de fase entre o ligante e os 

modificadores adicionados, indicando boa estabilidade. 

Em relação às temperaturas de compactação e de mistura das condições não 

envelhecidas, foram observadas diferenças entre os valores das temperaturas obtidos 

pelo ensaio Brookfield em relação aos valores das temperaturas observados no ensaio 

Saybolt Furol.  

Vale notar que todas as condições experimentais apresentaram valores de 

viscosidade maiores que os valores mínimos exigidos, tanto no ensaio Saybolt Furol, 

quanto no Brookfield. No entanto, recomenda-se priorizar o ensaio Brookfield por ser 

capaz de medir a viscosidade real do ligante, o que não ocorre no ensaio Saybolt Furol. 

Como esperado, o envelhecimento no RTFOT aumentou a viscosidade do 

ligante não modificado, em contrapartida, as condições modificadas de 1 a 5 

apresentaram menores variações na viscosidade antes e após o envelhecimento RTFOT 

(exceto a modificação 2 na temperatura 135 °C). Isso indica que os modificadores 

atenuaram a alteração da viscosidade do ligante envelhecido no RTFOT. No processo 

de envelhecimento RTFOT não houve perda de massa significativa. 

Pela análise da reologia, pôde-se notar que o tempo de mistura no processo de 

modificação do ligante pouco influenciou na alteração da reologia. 

Além de que, em comparação com o ligante não modificado, a modificação 3 

(proporção 50/50 cal e cinza) foi única que apresentou aumento do valor de G*/sen(δ) 

nas amostras não envelhecidas e diminuição do valor de G*×sen(δ). Isto sugere que a 



91 

 

interação entre a cinza e a cal hidratada é benéfica tanto para a resistência à deformação 

permanente quanto para a resistência à fadiga.  

 Assim, conclui-se que incorporação conjunta da cinza leve e da cal hidratada 

apresentou benefícios para a resistência à deformação permanente e à fadiga. 
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6. RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se como complemento a essa pesquisa, que sejam estudados: 

- A reação pozolânica entre a cinza leve e a cal hidratada; 

- A utilização de cal hidratada mais pura, tipo CH-I; 

- Outros percentuais de adição dos modificadores; 

- Diferentes tempos e temperaturas de mistura para incorporação dos 

modificadores; 

- A utilização de óleos aromáticos para se diminuir ainda mais o efeito do tempo 

de mistura de modificação; 

- O uso desses ligantes modificados em misturas asfálticas. 
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