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RESUMO 

 

FAGUNDES, L. H. A. Análise da viabilidade técnica da utilização da cinza pesada do 

bagaço da cana-de-açúcar em substituição parcial do agregado miúdo em 

microrrevestimento asfáltico a frio.  125 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual 

de Maringá, 2018. 

A manutenção de pavimentos é uma operação necessária para estender sua vida útil, de modo 

a proporcionar economia, segurança e conforto aos usuários que trafegam pelas vias. Com a 

função de reestabelecer as condições ideais da superfície de rolamento, o microrrevestimento 

asfáltico a frio (MRAF) representa uma solução de baixo custo para melhoria do atrito entre 

pneu-pavimento, fissuras e desgastes superficiais. Composto por praticamente 80% de 

agregado mineral, o microrrevestimento exige volumes consideráveis de material pétreo, 

recursos minerais estes, não renováveis. Neste contexto, a substituição parcial do agregado 

miúdo por cinza pesada resultante da queima do bagaço da cana-de-açúcar, contribui para 

redução do consumo de agregado.  Neste estudo, foram realizados ensaios de caracterização 

física e química do material pétreo e da cinza. Para evitar a influência da granulometria, a 

mistura foi padronizada na média da faixa II, especificada pela norma DNIT-ES 035 (2005), 

sendo substituída a fração passante na peneira no 50 e retida na peneira no 100 por cinza, 

equivalente a aproximadamente 5% em massa total de material substituído. Analisou-se as 

misturas padrão e modificada com cinza por meio ensaios de adesividade, tempo de 

misturação, ensaios de LWT (Load Wheel Tester and Sand Adhesion) – excesso de asfalto por 

efeito de roda e adesão de areia – e WTAT (Wet Track Abrasion Test) – perda por abrasão em 

via úmida. Verificou-se que as misturas padrão e modificada atenderam aos valores mínimos 

exigidos pelas normas vigentes. A mistura modificada com cinza apresentou maior tempo de 

trabalhabilidade, confirmada pelo aumento do equivalente em areia (84,35% para mistura 

modificada e 74,75% para mistura padrão) e pela redução azul de metileno (5 mg/g para 

mistura modificada e 6,5 mg/g para mistura padrão). Com relação à dosagem, os resultados 

apresentaram-se próximos, com teor ótimo de 10,15% de emulsão asfáltica para mistura 

padrão e 10,05% mistura modificada por cinza. Em face da melhoria nos resultados de 

equivalente em areia e azul de metileno, pode-se considerar que o uso da cinza pesada em 

misturas de microrrevestimento aumenta a qualidade da mistura final nos quesitos 

trabalhabilidade e reatividade.  

Palavras Chave: Título; Equivalente em areia; Azul de metileno; Pavimentação urbana; 

Sustentabilidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

FAGUNDES, L. H. A. Analysis of the technical feasibility of the use of heavy ash from 

sugarcane bagasse in partial replacement of the small aggregate in microsurfacing 

treatment. 125 p. Thesis (Master) - State University of Maringá, 2018. 

The pavement preservation maintains structural integrity and extends the service life of 

roadways, decreasing costly rehabilitation and provide safety and comfort to the users that 

travel along the roads. With the function of reestablishing the ideal conditions of the roads, 

the the microsurfacing is a preventive maintenance treatment that is commonly applied to 

flexible pavements to address minor distresses, provide correct ruts, improve surface texture, 

enhance ride quality and pavement life extension. Microsurfacing is a mixture of polymer 

modified asphalt emulsion, mineral aggregate, mineral filler, water, and other additives (if 

necessary), properly proportioned, mixed and spread on a paved surface. The microsurfacing 

has in its composition almost 80% of mineral aggregate, and requires considerable volumes of 

stone material, these non-renewable mineral resources. In this context, the partial replacement 

of the small aggregate by heavy ash resulting from the burning of the sugarcane bagasse, 

contributes to a reduction of the aggregate consumption. In this study, physical and chemical 

characterization tests of the stone and ash material were carried out. In order to avoid the 

influence of grain size, the mixture was standardized at the mean of type II, specified by 

standard DNIT-ES 035 (2005), replacing the passing fraction in the sieve at 50 and retained in 

the sieve at 100 per gray, equivalent to approximately 5 % by total mass of substituted 

material. The standard and gray modified mixtures were analyzed by means of adhesion, 

mixing time, LWT (Load Wheel Tester and Sand Adhesion) tests - wheel asphalt excess and 

sand adhesion - and WTAT (Wet Track Abrasion Test) - wet abrasion loss. It was found that 

the standard and modified mixtures met the minimum values required by the current 

standards. The gray modified mixture showed a longer mix time, confirmed by the increase in 

sand equivalent (84.35% for modified blend and 74.75% for standard blend) and the reduction 

of methylene blue (5 mg / g for modified blend and 6.5 mg / g for standard mixing). About 

the dosage, the results were close, with an optimum content of 10.15% of asphalt emulsion for 

standard mixing and 10.05% of mixture modified by ash. Due to improved results in sand 

equivalent and methylene blue equivalent results, the use of heavy ash in microsurfacing can 

be considered to increase the quality of the final blend in terms of workability and reactivity. 

KEYWORDS: Title; Sand Equivalent; Methylene Blue; Urban paving; Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os pavimentos são projetados para durarem por um determinado período, no qual 

evoluem da condição ótima para ruim em função da degradação funcional e/ou estrutural. 

Essa evolução de condição se dá de forma gradativa, ao longo do tempo, conforme a 

intensidade do tráfego e dos fatores climáticos. 

Nesse caminho, a manutenção preventiva em pavimentos é a melhor alternativa 

orçamentária com relação ao uso dos recursos financeiros disponíveis, considerando que as 

técnicas de intervenção em pavimento com fase de degradação em estágio inicial são de baixo 

custo, grande rapidez e eficiência (ROBATI et al., 2015). 

A determinação da estratégia de restauração é um processo complexo, pois se deve 

analisar criteriosamente a qualidade atual do pavimento e o tipo de defeito (se estrutural ou 

funcional) e, só assim, torna-se possível adotar uma ou mais soluções para a manutenção 

economicamente viável e com durabilidade desejada.  

The Transportation Research Board (Conselho de Pesquisas em Transportes) por 

meio do National Cooperative Highway Research Program – NCHRP (Programa de Nacional 

Cooperativo de Pesquisas Rodoviárias) Synthesis 223 (1996), afirma que atuar de maneira 

preventiva propicia a execução de estratégias de baixo custo para manter o pavimento em 

nível de serviço desejado, devendo ser empregadas ainda mais em períodos de orçamentos 

limitados, quando cada dólar gasto em manutenção preventiva resulta em economias futuras 

com reabilitação do pavimento da ordem de três a quatro dólares.  

Considerada uma técnica de manutenção preventiva, o microrrevestimento é 

conhecido por ter vantagens econômicas e ambientais quando utilizado corretamente (LEE et 

al., 2012). 

Uma das técnicas mais utilizadas na reabilitação de vias urbanas, rurais e aeroportos, 

o microrrevestimento asfáltico a frio consiste em uma mistura de agregados minerais, fíler, 

água e emulsão asfáltica modificada por polímeros, de consistência fluida, aplicada por meio 

de usinas móveis (CARTER, 2015)  

Indicado como forma de tratamento superficial, pode ser aplicado para corrigir 

defeitos como segregação e desgaste de agregados, baixo atrito pneu-pavimento, fissuras, 

pequenas trincas e melhoria no conforto aos usuários. O microrrevestimento asfáltico a frio 

(MRAF) atua também como camada de impermeabilização, prevenindo a entrada de água e 

protegendo as camadas inferiores do pavimento (LIZCANO, 2011). 
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As obras de MRAF exigem quantidades consideráveis de agregados pétreos e, 

segundo a especificação de serviço DNIT-ES 035 (2005), para a Faixa II , a taxa de consumo 

varia entre de 8 kg/m2
 e 16 kg/m2, com espessuras da ordem de 6 mm a 20 mm. Desse modo, 

a extração de agregados pétreos das jazidas minerais para esse fim é intensa e, sendo esses 

recursos minerais não renováveis, o estudo de novos materiais, que não sejam retirados 

diretamente da natureza, fornece alternativas nas quais se possibilitam a redução da extração 

de recursos naturais, além de diminuir o passivo ambiental proveniente da geração de 

resíduos.   

Nesse contexto, o plantio da cana-de-açúcar tem grande importância ao agronegócio 

do país, com produção estimada para a safra 2017/2018 de 647,6 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar, destacando o Brasil como maior produtor mundial (CONAB, 2017). 

As usinas de açúcar e álcool geram grandes volumes de bagaço de cana-de-açúcar 

diariamente. O bagaço sofre um processo de queima, produzindo energia e vapor para 

alimentação do sistema de produção, gerando aproximadamente quatro milhões de toneladas 

de cinza pesada, sendo um material inerte e que não retorna ao ciclo de produção das usinas, 

descartado geralmente no solo como adubo em plantações.  

A cinza pesada é proveniente do fundo das fornalhas, composta por 

aproximadamente 60% de sílica (SiO2) (Martins Filho, 2015), sendo o alto teor de sílica, a 

maior característica potencial deste compósito para aplicação em misturas de 

microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF). No que tange o aspecto granulométrico, Martins 

Filho (2015) classificou de acordo com a ABNT NBR 6502:1995 a cinza pesada como areia 

fina, uma vez que mais de 50% da amostra ficou retida nas peneiras de 0,06 a 0,2 mm. 

Martins Filho (2015) realizou ensaios de lixiviação (ABNT NBR 10004:2004) 

classificando a cinza pesada como resíduo Classe II – Não Perigoso, devido os valores 

obtidos nos ensaios enquadrarem-se abaixo dos índices máximos estabelecidos pela norma. 

Por outro lado, o ensaio de solubilização (ABNT NBR 10004:2004) identificou componentes 

químicos que apresentaram valores acima dos limites máximos estabelecidos pela norma, o 

que permitiu ao autor classificar a cinza pesada como Resíduo Não Inerte (Classe II-A). 

Nesse sentido, o reaproveitamento de resíduos gerados pela indústria sucroalcooleira, 

a qual tem intensificado sua produção em virtude da necessidade de energias geradas a partir 

de fontes renováveis, torna-se de grande importância e valia ao meio ambiente.  
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1.1  JUSTIFICATIVA  

 

O processo de beneficiamento da cana-de-açúcar em usinas resulta em dois 

importantes produtos: o etanol e o açúcar. O primeiro é vastamente utilizado como 

combustível em veículos e motores de combustão interna; já o segundo tem seu preço 

regulado pelo mercado externo, sendo caracterizado como uma commodity. A valorização do 

dólar frente à moeda nacional favorece às exportações, o que leva as usinas sucroalcooleiras a 

aumentar a produção do açúcar em detrimento ao etanol (CONAB, 2017). 

O Brasil se destaca como maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com produção 

estimada para a safra 2017/2018, em 647,6 milhões de toneladas (CONAB, 2017). O aumento 

da produção, resulta em maiores quantidades de bagaço e, consequentemente, em maior 

queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia dentro do sistema de produção. 

A energia produzida pela queima do bagaço auxilia significativamente na redução dos custos 

operacionais das usinas.  

Os grandes volumes de bagaço queimados diariamente geram quantidades 

consideráveis de cinza, sendo um material inerte que não retorna ao ciclo de produção das 

usinas, descartado geralmente no solo como adubo nas plantações. Entretanto a cinza pesada 

apresenta deficiência de potássio em sua composição química conforme pesquisas realizadas 

por Lima et al. (2012), sendo o potássio, segundo o autor, o principal nutriente necessário para 

o desenvolvimento da cana-de-açúcar. 

Em contrapartida, o setor de construção, mais especificamente o de infraestrutura de 

transportes, demanda grande quantidade de agregados minerais, que são amplamente 

utilizados em obras de pavimentação asfáltica, sejam elas de implantação, conservação ou 

manutenção preventiva. 

Uma das formas de se conservar as rodovias é com a aplicação de uma camada 

asfáltica de menor custo de tal forma que proteja a camada antiga evitando que esta se 

deteriore ou alcance um nível inaceitável de qualidade e conforto aos usuários, preservando o 

pavimento e mantendo sua integridade estrutural. Essa camada pode ser executada com o, o 

uso de microrrevestimento, e este tem se tornado cada vez mais amplo tanto em rodovias 

quanto em vias urbanas (com baixa ou alta taxa de tráfego) de maneira a preservar e aumentar 

a vida útil de pavimentos asfálticos. 

Essa mistura pode ser usada para corrigir pequenas irregularidades, selar trincas, 

promover o rejuvenescimento e aumentar o atrito entre pneu-pavimento.  
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Dentre as características da mistura de microrrevestimento, destacam-se como sendo 

de grande importância a trabalhabilidade e a boa interação entre agregado mineral, emulsão 

asfáltica modificada por polímero e o fíler mineral. Estas características garantem fluidez à 

mistura permitindo um perfeito recobrimento do pavimento antigo, selagem eficiente de 

trincas, alta produção do equipamento (diminuição efetiva de falhas durante a aplicação) e 

acabamento final sem defeitos com excelente qualidade final do serviço. 

Partindo dessas premissas, a utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar como 

parte significante de agregado mineral em obras de pavimentação visa contribuir com a 

redução do passivo ambiental ocasionado pela cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar, 

bem como sua verificar sua influencia na qualidade final da mistura. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica do microrrevestimento 

asfáltico a frio dosado com cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar em substituição da 

fração retida na peneira no 100, correspondente a abertura de malha 0,15 mm. 

 De modo mais específico, a pesquisa objetiva determinar as características físicas da 

cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar e sua influência química e mecânica em misturas 

de microrrevestimento quando inserida parcialmente como agregado miúdo, e verificar o 

comportamento da mistura modificada com relação ao comportamento da mistura padrão sem 

adição de cinza. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está dividido em 5 capítulos, descritos a seguir. 

O Capítulo 1 compreende a introdução, justificativa, objetivo e a estrutura do 

trabalho. O Capítulo 2 consiste na fundamentação teórica da pesquisa, e no qual são 

apresentados os tipos de pavimentos existentes, as tecnologias de pavimentação e restauração 

asfáltica, informações históricas e conceituais sobre o microrrevestimento asfáltico a frio bem 

como seu processo construtivo. Ainda no Capítulo 2 são explanados os principais tipos de 

resíduos sólidos utilizados como modificadores em misturas asfálticas, bem como, as 

principais características físicas e químicas da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar. 

O Capítulo 3, abrange os materiais e os métodos utilizados na pesquisa por meio da 

caracterização física e química dos agregados minerais, da cinza, da emulsão asfáltica e do 
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ligante asfáltico, bem como o processo de dosagem para obtenção do teor ótimo de ligante 

com base nos ensaios de desgaste por abrasão - via úmida (WTAT) e o ensaio determinação 

do excesso de asfalto por efeito de roda e adesão de areia (LWT). 

O Capítulo 4 traz ao final os resultados e discussões quanto aos ensaios de 

verificação, caracterização e dosagem final da mistura padrão e da mistura composta pela 

cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar. O Capítulo 5 apresenta a conclusão final e 

sugestão para novos estudos baseados neste tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta o levantamento teórico no qual está fundamentado o 

desenvolvimento desta pesquisa. São descritos os principais tipos de pavimentos e 

revestimentos asfálticos, com enfoque à tecnologia do microrrevestimento asfáltico a frio, em 

que são abordadas suas vantagens, desvantagens e situações nas quais esta técnica apresenta 

melhor desempenho. Expõe pesquisas realizadas no viés do reaproveitamento de resíduos 

industriais em obras de infraestrutura urbana, bem como informações relacionadas à cinza 

pesada do bagaço de cana-de-açúcar quanto à sua produção e característica físicas e químicas. 

 

2.1 PAVIMENTOS 

 

A movimentação de pessoas e cargas gera a indispensabilidade da construção de 

vias, rodovias e caminhos que possibilitem aos usuários trafegarem com segurança, conforto e 

economia em qualquer condição, seja durante o dia ou à noite; seja em climas chuvosos ou 

ensolarados. Nesse contexto, Bernucci et al. (2006) conceituam pavimento como sendo uma 

estrutura de múltiplas camadas de espessura finita construída sobre a terraplenagem de um 

terreno destinado a resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, de modo a 

propiciar aos usuários melhores condições de rolamento, com conforto, economia e 

segurança. 

 

2.1.1 Tipos de Pavimentos 

 

É importante diferenciar os pavimentos conforme seus respectivos métodos 

construtivos, uma vez que a degradação e as intervenções para manutenção e reabilitação são 

distintas para cada tipo de estrutura. De forma geral, o Manual de Pavimentação do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (2006) classifica os 

pavimentos como flexíveis, semirrígidos e rígidos e podem ser assim definidos: 

 Pavimento flexível 

Segundo o DNIT (2006) em seu Manual de Pavimentação, o pavimento flexível 

consiste em um conjunto de camadas estabilizadas que sofrem deformação elástica quando 

submetidas a carregamentos e esforços.  

Yoder e Witczak (1975), classificam o pavimento flexível como uma camada de 

revestimento relativamente fina construída sobre base e sub-base estabilizadas sobre o 
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subleito compactado. Os esforços provenientes do tráfego são absorvidos pelas diversas 

camadas constituintes da estrutura do pavimento flexível. 

 Pavimento rígido 

Moncayo (1980) define os pavimentos rígidos como tipicamente os de concreto de 

cimento Portland. Eles diferem muito dos pavimentos flexíveis, pois absorvem as cargas dos 

veículos e a distribuem em uma área maior que nos flexíveis. Por sua elevada rigidez e alto 

modulo elástico têm comportamento estrutural de uma laje, absorvendo praticamente toda a 

carga. Os pavimentos rígidos são geralmente em forma de placas apoiadas sobre material 

granular ou em uma camada estabilizada com cimento, podendo ser armadas ou protendidas. 

 Pavimento semirrígido 

O Manual de Pavimentação do DNIT (2006) descreve o pavimento semirrígido como 

sendo constituído por revestimento asfáltico e camadas de base ou sub-base em material 

estabilizado com adição de cimento. O pavimento semirrígido é conhecido como pavimento 

do tipo direto quando a camada de revestimento asfáltico é executada sobre a camada de base 

cimentada, e do tipo indireto ou invertido, quando a camada de revestimento é executada 

sobre a camada de base granular e sub-base cimentada. O diagrama de distribuição de cargas 

não é bem definido como em pavimentos flexíveis e rígidos, uma vez que, as cargas serão 

absorvidas por camadas as quais podem possuir maior ou menor rigidez entre elas. 

 

2.1.2 Pavimento Flexível 

 

Yoder e Witczak (1975) definem pavimentos flexíveis como sendo uma estrutura 

com revestimento asfáltico delgado com camadas granulares de base e sub-base que protegem 

o subleito de sobrecargas. Estas camadas são geralmente estabilizadas com materiais 

betuminosos, cal hidratada, cinza volante com propriedades pozolânicas ou cimento Portland.  

O dimensionamento do pavimento deve ser feito de forma cuidadosa e criteriosa, 

pois a espessura das camadas e os materiais que serão adotados estão diretamente ligados ao 

número de solicitações dos veículos que este pavimento vai receber e qual a vida útil 

esperada. Esse dimensionamento é realizado por meio de contagens de quantidades de 

veículos que circulam na região do projeto e também pela pesagem de veículos de carga. 

Senço (1980) classifica e descreve a estrutura de um pavimento como: 

a. Subleito: é a fundação do pavimento, devidamente regularizada; 
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b. Regularização: define-se como uma camada de espessura irregular concebida sobre o 

subleito com o objetivo de tomar a configuração deste, de modo a corrigir as 

irregularidades existentes no subleito. 

c. Reforço de subleito: uma camada de espessura constante, construída, se necessário, 

acima da camada de regularização, possuindo material com propriedades técnicas 

superiores ao do material do subleito. Pode ser chamado também de camada 

complementar da sub-base. 

d. Sub-base: complementa a base quando não for viável a construção desta diretamente 

na camada de regularização ou reforço do subleito. 

e. Base: camada destinada a receber e distribuir os esforços provenientes do tráfego. O 

revestimento é construído sobre esta camada. 

f. Revestimento: chamado também de capa de rolamento, tem como função principal a 

impermeabilização máxima das camadas inferiores. Recebe ação direta do tráfego e, 

por isso, é destinada a melhorar a superfície de rolamento nos aspectos de segurança 

e conforto, além de resistir ao desgaste provocado pelo fluxo de veículos.     

Minhoto (2005) define as camadas superiores de revestimento como as menos 

espessas e constituídas por misturas betuminosas que apresentam resistência à compressão e à 

tração. Geralmente são compostas apenas pelo concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) como camada final, mas em alguns pavimentos o CBUQ é empregado em conjunto 

com outra camada que terá a função de absorver o desgaste, fornecendo vida útil maior ao 

CBUQ. 

As camadas inferiores são constituídas por materiais estabilizados 

granulometricamente e/ou por aditivos (cimento, cal, ligantes betuminosos) devidamente 

compactados. Apresentam espessuras maiores quando comparadas à camada de revestimento 

betuminoso. A Figura 2.1 representa a estrutura de um pavimento, em que as camadas 

superiores apoiam-se sobre a fundação do terreno (subleito). 
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Figura 2.1 - Esquema estrutural dos pavimentos flexíveis 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Segundo Bernucci et al. (2006), no instante da abertura do tráfego, inicia-se o 

processo de degradação contínua nos pavimentos asfálticos flexíveis, a qual ocorre por meio 

do acúmulo progressivo de deformações permanentes e trincas no revestimento betuminoso, 

resultante da interação entre intempéries climáticas e o tráfego. Os principais defeitos que 

ocorrem, resultado da degradação do pavimento são descritos a seguir. 

a. As trincas por fadiga são decorrentes da passagem repetida de veículos, solicitando 

os revestimentos até o estado limite de ruína (Figura 2.2 e Figura 2.3).  

 

Figura 2.2 - Trincas tipo couro de jacaré com erosão 

 
Fonte: AUTOR (2008). Rodovia BR-153 SP, km 332. 
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Figura 2.3 - Trincas tipo couro de jacará com erosão e desplacamento 

 
Fonte: AUTOR (2012). Rodovia SP-300, km 154. 

 

b. Deformação permanente (Figura 2.4) ou trilhas de roda (Figura 2.5) são decorrentes 

do acúmulo de deformações plásticas em todas as camadas ou localizadas na camada 

de revestimento, sob a ação das cargas do tráfego.  

 

Figura 2.4 – Deformação permanente 

 
Fonte: AUTOR (2008). Rodovia BR-153 SP, km 152. 
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Figura 2.5 - Afundamento nas trilhas de roda 

 
Fonte: AUTOR (2008). Rodovia BR-153 SP, km 152. 

 

c. Desgaste e exposição de agregados, com perda da macrotextura superficial do 

pavimento decorrente da abrasão provocada pelos veículos (Figura 2.6).  

 

Figura 2.6 - Desgaste 

 
Fonte: AUTOR (2012). Rodovia SP-300 SP, km 363+500m 

 

d. Desagregação é o resultado da oxidação do ligante betumioso, fragilizando a mistura 

asfáltica e provocando o trincamento e o arrancamento dos agregados. A 

desagregação é um processo que ocorre ao decorrer do tempo, e a manutenção 

preventiva ao primeiro sinal de alteração na qualidade do pavimento, evita que este 

pavimento entre em estado de ruída (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 - Desagregação 

 
Fonte: AUTOR (2012). Rodovia SP-300 SP, km 458. 

 

2.1.3 Revestimentos Asfálticos 

 

Senço (1980) caracteriza o revestimento asfáltico como a camada mais nobre dos 

pavimentos. Os revestimentos asfálticos, de modo resumido, podem ser classificados em: 

revestimentos asfálticos executados por penetração e usinados. Os aplicados por penetração 

são definidos como tratamento de superficiais, por exemplo, tratamentos antipó, tratamentos 

superficiais simples (TSS), duplos (TSD) ou triplos (TST), normalmente aplicados 

diretamente sobre a base de estradas de baixo volume de tráfego ou sobre camadas de 

misturas asfálticas existentes em vias de volume mais elevado.  

Os revestimentos usinados são executados a quente ou a frio. Os executados a quente 

são geralmente produzidos em usinas fixas a altas temperaturas como o CBUQ e o pré-

misturado a quente (PMQ). As misturas a frio podem ser concebidas em usinas fixas, como o 

pré-misturado a frio (PMF) ou móveis do tipo road mix, como a lama asfáltica e o 

microrrevestimento asfáltico. A Figura 2.8 representa as formas de aplicação. 

 



30 

 

Figura 2.8 – Formas de aplicação de revestimentos betuminosos 

 
Fonte: REIS (2005). Adaptado.  

 

2.1.3.1 Concreto betuminoso usinado a quente 

 

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou concreto asfáltico é 

caracterizado como uma mistura executada a quente em usinas fixas, sendo composto por 

agregado graduado, material de enchimento (fíler) se necessário e cimento asfáltico de 

petróleo (CAP) aplicado e compactado a quente. A proporção de cada componente da mistura 

é definida em laboratório de maneira a atender às especificações granulométricas, de 

densidade, resistências e índice de vazios.  

Os CAPs são classificados no Brasil por penetração e suas especificações estão 

descritas no Regulamento Técnico 03 (2005) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Bicombustíveis (ANP). Os tipos de CAPs comercializados são: CAP-30/45, CAP-50/70, 

CAP-85/100, CAP-150/200. Os números de identificação que vem logo após a sigla CAP, 

caracterizam o cimento asfáltico de petróleo quanto a sua penetração; por exemplo o CAP-

50/70 é assim nomeado pois sua penetração varia entre 50 mm e 70 mm. 

Segundo a norma DNIT-ES 031 (2006), a temperatura do CAP utilizado na mistura 

asfáltica varia conforme cada tipo de ligante baseada na relação temperatura-viscosidade. A 

temperatura ideal consiste em um ligante com viscosidade entre 75 a 150 sSF (segundos 
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Saybolt-Furol). A Norma ainda indica que preferencialmente, a viscosidade deve estar entre 

75 e 95 sSF e a temperatura do CAP não deve exceder a 177°C e nem ser inferior a 107°C. 

Com o aparecimento de novas tecnologias, produtos e aditivos asfálticos, essas 

temperaturas têm sido reduzidas consideravelmente, contribuindo para diminuição da queima 

de combustíveis fósseis, bem como para a emissão de gases na atmosfera. As temperaturas 

dessas misturas são da ordem de 100 oC (temperatura de vaporização da água) sendo 

classificadas como misturas mornas (MOTTA, 2011). 

 

2.1.3.2 Pré-misturado a quente 

  

Segundo a especificação técnica ET-DE-P00/026 do DER-SP (2006), o pré-

misturado a quente (PMQ) consiste em uma mistura asfáltica usinada a quente, tendo em sua 

composição agregados miúdos e graúdos e CAP, sendo mais utilizados os do tipo CAP 50/60, 

CAP 85/100 e CAP 150/200. Havendo necessidade, utiliza-se aditivo para melhora da 

adesividade entre o agregado e o cimento asfáltico de petróleo. A mistura é espalhada e 

compactada a quente, com volume de vazios maior que 12%, podendo ser empregada como 

camada de regularização, de ligação, binder ou base.  A espessura final da camada 

compactada varia em função direta à quantidade de agregados miúdos ou graúdos, ficando na 

faixa de 3 a 10 cm.  

Senço (2008) cita que, em comparação com o CBUQ, o PMQ se difere basicamente 

com relação à qualidade da mistura. No CBUQ, especificações referidas à granulometria do 

agregado e às condições de resistência da mistura contemplam uma faixa de vazios que 

geralmente é preenchida por material de enchimento (fíler) como cimento ou cal. No PMQ, os 

vazios podem atingir valores fora da faixa exigida pela mistura do CBUQ, não se cogitando 

correções desses índices. 

 

2.1.3.3 Pré-misturado a frio 

 

O pré-misturado a frio (PMF) consiste em uma mistura entre agregado mineral 

graduado, fíler e emulsão asfáltica convencional, executada em temperatura ambiente com 

espalhamento e compressão a frio. A emulsão asfáltica convencional se difere do CAP devido 

a um processo mecânico em que o cimento asfalto de petróleo é disperso em água (aliado ao 

agente emulsificante), obtendo-se assim as emulsões asfálticas. Ao utilizar as emulsões 
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asfálticas, a água evapora junto com o agente emulsificante, restando apenas o asfalto residual 

da mistura.  

O PMF pode ser utilizado como revestimento, camada de regularização ou como 

base de pavimento (DNIT-ES 153/2010). 

De acordo com os materiais utilizados, as misturas podem ser classificadas por PMF 

de graduação aberta, semidensa e densa. Para as faixas granulométricas respectivas a cada 

graduação, a Tabela 2.1 apresenta a composição para misturas de PMF. 

 

Tabela 2.1 - Composição granulométrica para misturas do tipo PMF 

PENEIRA DE 

MALHA 

QUADRADA 

DESIGNAÇÃO 

TOLERÂNCIA % EM MASSA, PASSANDO 

ASTM mm I II III IV V VI VII 

1 1/2" 37,50 100 - - 100 - -     

1" 25,00 75 - 100 100 - 95 - 100 100 -   ± 7% 

3/4" 19,00 50 - 80 75 - 100 100 70 - 90 95 - 100 100 100 ± 7% 

1/2" 12,50 - - 75 - 100 - - 95 - 100 85 - 100 ± 7% 

3/8" 9,50 25 - 50 30 - 60 35 - 70 35 - 60 35 - 70 45 - 80  70 - 90 ± 7% 

No 4 4,75 5 - 20 10 - 35 20 - 40 18 - 35 25 - 40 25 - 45 30 - 60 ± 5% 

No 10 2,00 0 - 10 5 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 15 - 20 20 - 45 ± 5% 

No 200 0,075 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 5 0 - 5 0 - 5 2 - 6 ± 2% 

Tipo de PMF PMF Aberto PMF Semidenso PMF Denso   

Fonte: DER-SP (2006), Pré-Misturado a Frio 

 

Em comparação com as misturas a quente, o PMF apresenta a vantagem de 

possibilitar o estoque do material usinado por determinado tempo. Essa facilidade viabiliza o 

uso do PMF em operações de reparos localizados de conserva rotineira em vias urbanas e 

rodovias, pois permite a produção prévia da mistura e seu estoque em locais fixos evitando a 

necessidade de possuir sempre uma usina a quente próxima ou de acionamento da mesma 

para produção de pequenas quantidades para uso emergencial. 

A especificação de serviço DNIT 153/2010-ES descreve os materiais betuminosos 

utilizados para a usinagem do PMF de acordo com sua graduação: 

a) Para PMF aberto: uso de emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos: RM-1C 

e RM-2C; 

b) Para PMF denso: uso de emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo: RL-1C. 

Para o PMF semiaberto, o tipo de emulsão asfáltica ficará condicionado às condições 

 de projeto e à granulometria utilizada na mistura, podendo ser adotada a emulsão 

 asfáltica catiônica de ruptura média ou ruptura lenta. 
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2.1.3.4 Tratamento superficial 

 

O tratamento superficial se trata da aplicação de ligante asfáltico sobre ou sob 

camadas sucessivas e alternadas de agregado mineral. Pode ser aplicado diretamente sobre a 

base do pavimento, desde que a mesma esteja com a camada de imprimação ou sobre 

revestimento asfáltico existente.  A espessura da camada final do revestimento asfáltico é 

definida praticamente em função da camada de agregado mais grossa, devido à compactação 

imediata de cada camada aplicada, as quais se acomodam entre si de modo a preencher os 

vazios existentes. 

O ligante asfáltico a ser empregado fica atrelado à indicação em projeto, podendo ser 

do tipo cimento asfáltico de petróleo - CAP 150/200 ou emulsão asfáltica de ruptura rápida 

RR-2C.  

O número de camadas varia em virtude da destinação e uso efetivo da camada de 

rolamento, sendo definidos os tratamentos como tratamento superficial simples (TSS), duplo 

(TSD) ou triplo (TST), conforme descreve a especificação técnica ET-DE-P00/021 do 

DER/SP:  

a) Tratamento superficial simples: constituído apenas por uma aplicação de ligante e de 

agregado mineral. Destina-se geralmente à recuperação das condições de pavimento 

de uma via, quando esta apresenta desgaste excessivo em função do tráfego, desde 

que as camadas inferiores estejam em boas condições; 

b) Tratamento superficial duplo: formado pela aplicação de duas camadas sucessivas e 

alternadas de ligante asfáltico, e agregado mineral com faixas granulométricas 

diferentes. Apresenta como inconveniente uma superfície com alta rugosidade, sendo 

recomendado o uso para vias de tráfego temporário (desvios ou acessos 

emergenciais), ou como revestimento primário de empreendimentos em fase de 

construção; 

c) Tratamento superficial triplo: consiste em três pinturas de ligante asfáltico e três 

camadas de agregado mineral, também aplicadas de modo sucessivo e alternado. 

Recomendado para vias com volume de tráfego pequeno, atendendo 

satisfatoriamente às condições de conforto e segurança com economia e facilidade de 

execução, quando comparado às misturas betuminosas usinadas.   
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2.1.3.5 Tratamento antipó 

 

O tratamento antipó (TAP) compreende basicamente a aplicação de emulsão asfáltica 

sobre a base do pavimento, sendo posteriormente recoberto com agregado miúdo, areia grossa 

ou pó de pedra, formando, dessa forma, uma capa selante. Também classificado como 

tratamento superficial, o tratamento antipó tem como finalidade impermeabilizar a base, 

evitando a geração de poeira e lama, sendo esta técnica utilizada somente para vias de baixo 

volume de tráfego.  

Segundo a ABEDA (2001, pág 32), “o tratamento anti-pó consiste no espalhamento 

de emulsão asfáltica catiônica, com posterior aplicação de agregado mineral, sobre superfície 

não pavimentada, com finalidade e evitar a propagação do pó”. 

Costa (1986) define dois tipos de TAP, sendo o simples e o duplo: 

a. TAP simples: aplica-se apenas um banho de emulsão asfáltica sobre a camada não 

pavimentada e uma camada de agregado; 

b. TAP duplo: primeiramente executa-se o procedimento da TAP simples e, após, é 

feita uma varrição de modo a remover os materiais que estão soltos e não aderiram à 

primeira camada de emulsão. Em seguida, retoma-se o processo com mais uma 

camada de emulsão e de agregado mineral; 

c. O TAP duplo é projetado para um volume médio diário (VMD) de 200 a 300 

veículos por um período de 3 a 5 anos, levando-se em consideração as características 

do tráfego e as condições climáticas na região, visto que um VMD nessas proporções 

não justifica a execução de revestimentos mais nobres, como o CBUQ ou o 

tratamento superficial convencional.  

 

2.1.3.6 Lama asfáltica 

 

A especificação de serviço DNIT-ES 150 (2010) define a lama asfáltica como uma 

“associação de agregado mineral, material de enchimento (fíler), emulsão asfáltica e água, 

com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente 

preparada”. O surgimento desta técnica só foi possível devido às emulsões asfálticas, que 

fornecem a alternativa da aplicação dessa mistura asfáltica a frio, possibilitando inclusive a 

redução de custos e riscos operacionais, pois não utilizam calor no processo de usinagem. 

As emulsões sofrem um processo de ruptura após a aplicação, em que a água 

evapora, resultando na solidificação do asfalto, oferecendo uma camada delgada destinada 
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principalmente para pavimentos com revestimento asfáltico desgastado, devido às 

propriedades de impermeabilização das camadas inferiores e rejuvenescimento do 

revestimento asfáltico já existente. Auxiliam ainda nas propriedades de atrito pneu-pavimento 

e na redução do spray em dias chuvosos, contribuindo para aumento de visibilidade e 

segurança da via. 

A lama asfáltica é uma técnica que se assemelha muito à tecnologia do 

microrrevestimento asfáltico a frio, tanto na composição dos agregados, quanto nos ensaios de 

controle de qualidade e parâmetros para elaboração do projeto inicial. 

A principal diferença está nas propriedades da emulsão asfáltica utilizada para 

concepção da mistura a ser espalhada: as emulsões destinadas ao uso em lama asfáltica são do 

tipo LA-1C e LA-2C (SENÇO, 2001) e a emulsão utilizada no microrrevestimento é a do tipo 

RC-1C com adição de polímero. O polímero melhora a qualidade e a durabilidade da mistura 

se comparada com as emulsões sem adição de polímero, representando como consequência 

um custo financeiro maior. 

Dessa forma, a lama asfáltica é mais utilizada em vias de baixo VMD, como vias 

urbanas e rodovias vicinais de pouco tráfego.  

 

2.2 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO 

 

2.2.1 Conceituação 

 

Microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF) se caracteriza por uma técnica 

direcionada à manutenção preventiva de revestimentos betuminosos, e é composto por uma 

mistura de agregados, emulsão asfáltica modificada por polímero, água e fíler mineral, 

utilizada para correção ou prevenção de possíveis problemas no pavimento (JI et al., 2012). 

O MRAF muito se assemelha à lama asfáltica, tanto em aspecto, procedimentos, 

concepção do projeto e controle de qualidade, como nos insumos utilizados, tendo como 

ponto principal a diferença no processo de cura da emulsão, que se dá por meio de um 

processo térmico e químico de maneira controlada devido à modificação da emulsão por 

polímero (ROBATI et al., 2015). Ao contrário da lama asfáltica, a utilização do polímero na 

modificação de emulsões para aplicação do MRAF confere maior estabilidade e durabilidade 

à mistura, podendo ser aplicado em diferentes espessuras, possibilitando maior variedade de 

faixas granulométricas. 
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O MRAF é utilizado para manutenção preventiva ou para tratamento de superfície no 

pavimento asfáltico já existente, proporcionando a correção de pequenas irregularidades e de 

baixo atrito pneu-pavimento, desgaste, impermeabilização das camadas inferiores, selagem de 

pequenas trincas e fissuras, rejuvenescendo e estendendo a vida útil do pavimento (LEE et al., 

2012). 

Bernucci et al. (2006) citam que o MRAF também pode ser empregado para o 

preenchimento de pequenas panelas e deformação permanente, desde que as deformações e 

defeitos sejam apenas na camada asfáltica e não provenientes das camadas inferiores, pois 

quando houver defeitos estruturais são necessárias intervenções e reparos em camadas mais 

profundas da estrutura do pavimento. 

Carter (2015) descreve o MRAF como uma combinação de agregados altamente 

selecionados e betume, bem como, a incorporação de polímeros especiais e emulsificantes 

que conferem à mistura estabilidade frequente quando aplicado em diversas camadas ou com 

variação de graduações granulométrica dos agregados. 

Bae et al. (2008) caracterizam o MRAF como um material composto por emulsão 

asfáltica modificada por polímero, agregados com granulometria bem graduada, água e fíler 

mineral, sendo a mistura aplicada na superfície do pavimento por equipamentos apropriados. 

A aplicação da camada é relativamente rápida, com espessuras entre 1,0 cm e 1,5 cm, sendo 

esta uma das vantagens desta tecnologia. 

Santo e Reis (1996) afirmaram que essa tecnologia permite a liberação mais rápida 

do tráfego, bem como a redução do efeito “spray”, da aquaplanagem e da melhoria do atrito 

pneu/pavimento, uma vez que a deficiência destas características aumenta consideravelmente 

o risco de acidente em segmentos com drenagem da água das chuvas ineficiente. 

O uso do MRAF pode prolongar consideravelmente a vida útil dos pavimentos, 

quando estes recebem a camada delgada em programas de manutenção preventiva em que a 

fase de deterioração do pavimento não apresenta severidade a ponto de apresentar problemas 

estruturais nas camadas inferiores de base. 

 

2.2.2 Histórico 

 

Desenvolvido na Alemanha, no final de 1960 e início de 1970, o microrrevestimento 

foi pioneiro na aplicação de camadas com espessuras suficientes para preencher as trilhas de 

rodas existentes no pavimento sem destruir as dispendiosas faixas de sinalização horizontal 

nas rodovias controladas pelo sistema rodoviário nacional, as autobahns. Introduzido nos 
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Estados Unidos após o ano de 1980, o microrrevestimento ganhou espaço e em pouco tempo 

passou a ser utilizado também por toda Europa e Austrália, tanto em rodovias rurais, como 

dentro de cidades, com a possibilidade de emprego muito mais amplo que as lamas asfálticas 

(LEE, 2012) 

Segundo a International Slurry Surfacing Association (Associação Internacional de 

Revestimentos com Tratamento Superficial) (ISSA:2017a e ISSA:2017a b), no início da 

década de 70 foi desenvolvido um novo sistema derivado da lama asfáltica com possibilidade 

de utilização mais abrangente que as misturas a frio existentes, até então utilizadas 

basicamente na recuperação e manutenção de pavimentos que não possuíam problemas 

estruturais. À esta nova mistura foi dado o nome de micro-surfacing ou microsurfacing, 

denominado na Europa como “micro concreto asfáltico a frio” ou MICAF, com propriedades, 

características e desempenho melhores que as lamas convencionais, permitindo, por exemplo, 

a liberação mais rápida do tráfego. No Brasil, a mistura é conhecida por microrrevestimento 

asfáltico a frio modificado por polímero, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT NBR 14948:2003. O Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT classifica como "micro revestimento asfáltico a frio com emulsão 

modificada por polímero", ou simplesmente, MRAF, forma a qual será chamado conforme 

adotado pela ABNT.  

Ceratti (2011) também caracteriza o microrrevestimento como uma evolução da lama 

asfáltica, apresentando grandes benefícios para tratamento de pavimentos devido à 

modificação da emulsão asfáltica por polímero, que resulta em uma secagem mais rápida, 

quando comparado à misturas com emulsão asfáltica sem modificação por polímero. A 

aplicação não requer uso de rolos compactadores e por volta de uma hora após a aplicação o 

tráfego pode ser liberado na via. 

Desde a introdução no Brasil na década de 1990, o microrrevestimento tem 

apresentado resultados satisfatórios de desempenho, promovendo a sua ampla utilização em 

programas de manutenção de pavimentos para melhoria das condições de conforto e 

segurança de rodovias, contribuindo para o ganho ambiental devido à redução da queima de 

combustíveis por ser uma técnica aplicada a frio, aliada ao baixo custo quando comparada às 

técnicas a quente, bem como, pela rapidez na execução dos serviços. 
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2.2.3 Condições gerais para aplicação do microrrevestimento 

 

O MRAF consiste em uma técnica direcionada à recuperação das condições 

funcionais do pavimento, portanto, não deve ser aplicado em segmentos com danos 

estruturais. Composto por praticamente 75% de agregado miúdo envolto em uma mistura 

fluida de emulsão asfáltica modificada por polímero, água, fíler e aditivos se necessário, 

apresenta espessuras delgadas, não possuindo resistência estrutural significativa para uso em 

reparos em pavimentos com problemas estruturais. 

Bae et al. (2008) realizam estudos quanto aos efeitos da manutenção de trincas 

ocasionadas por variação térmica quando do uso do MRAF, concluindo que esta técnica se  

apresenta de forma eficaz para manutenção de trincas no revestimento asfáltico, promovendo 

a selagem e impermeabilização das camadas de base inferiores com custos relativamente 

baixos se comparada com técnicas mais usuais, como a fresagem e a recomposição com 

CBUQ, deixando explícito que, para a boa qualidade e garantia da proposta, a função 

estrutural do pavimento não pode ter sido afetada. 

Zaniewski e Mamlouk (1999) afirmam que a manutenção preventiva é uma estratégia 

que retarda falhas progressivas e reduz a necessidade de atividades de manutenção de rotina 

no pavimento ampliando sua vida funcional e proporcionando melhor qualidade do pavimento 

de forma mais econômica.  

Dessa maneira, torna-se necessária a avaliação funcional do pavimento, sendo 

classificadas como objetiva e subjetiva, a qual apresenta as condições reais do pavimento 

antes da aplicação do microrrevestimento asfáltico a frio. 

Na avaliação objetiva é imprescindível a utilização de equipamentos para coleta de 

dados, os quais fornecem resultados das condições gerais, como por exemplo na avaliação da 

irregularidade longitudinal da superfície do pavimento. No que se refere a avaliação subjetiva, 

o procedimento para verificação da suavidade e conforto da pista de rolamento é balizado 

pelos procedimentos técnicos descritos em DNIT-PRO 006 (2003) e a detecção de defeitos é 

realizada por levantamento visual, de acordo com os procedimentos descritos em DNIT-PRO 

008 (2003), levando-se em conta a condição do pavimento e, ainda, são consideradas de 

grande valor a experiência e a capacidade técnica dos avaliadores. 

O Índice de Condição do Pavimento (ICP) possui uma escala numérica de 0, com 

pavimento em estado total de ruína, até 100, em que se tem um pavimento em condições 

perfeitas. O cálculo final do ICP se baseia nos resultados obtidos a partir da inspeção visual, 

sendo considerados os tipos de defeitos, a recorrência e severidade. Segundo Shahin (1994), o 
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ICP fornece um índice da integridade estrutural e as condições de conforto e segurança do 

pavimento em análise. 

A partir do colapso ou rompimento de uma ou mais camadas que constituem o 

pavimento, tem-se a ruptura da estrutura, sendo que tal situação apresenta falha na capacidade 

do pavimento em suportar as cargas de solicitação. A ruptura funcional pode ou não ser 

acompanhada de falha estrutural, situação em que o pavimento não consegue fornecer a 

função prevista em projeto sem causar desconforto aos usuários da via (YODER e 

WITICZAK, 1975). 

O principal objetivo da avaliação da capacidade estrutural de pavimentos é 

determinar o estado de conservação em que a estrutura de camadas do pavimento e 

revestimento se encontra. Dessa maneira a análise dos dados obtidos tanto de forma empírica 

como teórica é de grande importância, pois as informações quanto à capacidade de suporte de 

carga e também a vida útil do pavimento é definida considerando essa análise. 

Pinto e Preussler (2002) caracterizam em duas vertentes os métodos empregados para 

avaliação da capacidade estrutural do pavimento: métodos destrutivos, com a extração de uma 

amostra do pavimento para ensaio em laboratório, e não destrutivos, os quais fornecem 

informações baseadas em ensaios de deflexão por meio de carregamentos estáticos ou 

dinâmicos. 

Com melhor eficiência e qualidade nos resultados, o método destrutivo permite uma 

inspeção visual das camadas de base e de revestimento, possibilitando, inclusive, a medição 

das espessuras, verificação do grau de compactação e ainda definir o teor de umidade ótimo 

do subleito. Contudo, apresenta maiores custos de execução quando comparado ao método 

não destrutivo. Isso ocorre porque há custos relacionados a abertura e escavação do 

pavimento e sua posterior recomposição, promovendo inclusive interrupções ou desvios do 

tráfego. 

No que se refere ao método não destrutivo baseado em medidas de deflexão, os 

resultados auxiliam na gestão dos projetos de reabilitação do pavimento, pois a deflexão 

obtida por meio desse ensaio é um importante parâmetro na compreensão do comportamento 

mecânico da estrutura.  

Dessa maneira, baseada nas ferramentas e métodos para avaliação das condições dos 

pavimentos, a escolha da tecnologia para obras de restauração e manutenção em vias de 

tráfego possui influência direta dos resultados de análises obtidos pelos métodos de avaliação, 

sendo que, em especial, o microrrevestimento deve ser aplicado em pavimentos que não 

apresentem problemas estruturais. 



40 

 

Para programas de manutenção preventiva, em caso de defeitos da ordem funcional, 

a aplicação periódica de camadas de MRAF apresenta uma solução viável, rápida e de baixo 

custo. O MRAF aplicado no momento correto, por profissionais e equipamentos de qualidade, 

pode estender a vida útil do pavimento por mais de 10 anos (LEE, 2012). 

De acordo com Smith e Beatty (1999), a aplicação do microrrevestimento é 

direcionada à manutenção preventiva do pavimento asfáltico com a função de: 

 Revestir pavimentos asfálticos; 

 Aumentar o coeficiente de atrito entre pneu e pavimento; 

 Atuar sobre desgaste superficial do pavimento (raveling ou polimento de agregados); 

 Corrigir pequenos afundamentos das trilhas de rodas; 

 Preservar as condições adequadas em casos de pavimentos oxidados. 

 

2.2.4  Materiais constituintes 

 

A seleção dos materiais que fazem parte da mistura asfáltica é um dos principais 

fatores que influenciam diretamente na qualidade final do produto aplicado. A viabilidade 

técnica do uso de cada insumo é definida em laboratório, onde se verificam as suas 

características físicas e químicas, comparando os resultados com os valores padrão 

apresentados na norma. 

O projeto da mistura, que define desde a qualidade dos materiais até as suas 

proporções, deve ser elaborado tendo-se como base o número “N”, que corresponde ao 

número de solicitações por eixo do veículo padrão de 80 kN (8,2 tf), identificando, assim, as 

características do volume de tráfego da via. 

Determinados os níveis de serviços da via, são selecionados os materiais a serem 

empregados na mistura, sendo basicamente os agregados (pedrisco, pó de pedra e fíler 

mineral), baseados na faixa granulométrica escolhida, a emulsão asfáltica já modificada com 

polímero SBS (estireno-butadieno-estireno) e o aditivo controlador de ruptura, o qual 

apresenta função de acelerar ou retardar a ruptura e a cura da emulsão asfáltica, uma vez que, 

em locais com temperaturas muito elevadas, em alguns casos se torna necessária a utilização 

de aditivo com propriedades de retardo da secagem (REIS, 2005). 

O polímero do tipo SBS empregado como agente modificador da emulsão asfáltica 

deve ser incorporado na proporção de no mínimo 3% em peso do ligante residual. Para o 

DNIT-ES 035 (2005), os agregados devem apresentar, na caracterização inicial, equivalente 
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de areia mínimo de 60%, valor máximo de resistência à abrasão Los Angeles de 40% e 

atender a especificação da faixa granulométrica escolhida anteriormente, sendo esta baseada 

no volume de tráfego da via.  

 

2.2.4.1 Emulsões Asfálticas 

 

De modo geral, todos os tipos de asfalto utilizados em obras de pavimentação são 

provenientes do refino do petróleo cru. Os asfaltos são produzidos em grande variedade de 

tipos de acordo com sua destinação, com características específicas para cada aplicação. 

Em misturas asfálticas a quente é empregado o calor para tornar o asfalto líquido, de 

modo que este possa envolver todos os agregados da mistura com propriedades que atendam 

às necessidades de trabalhabilidade e compactação. A medida que o asfalto esfria, há aumento 

da consistência e consequente recuperação das propriedades ligantes, que o fazem um 

material tão eficiente. 

Caso seja adicionado um solvente ao asfalto, como, por exemplo, a querosene, torna-

se possível a obtenção de um asfalto diluído e consequentemente mais fluido, o que 

possibilita a sua utilização em temperaturas menores. Após a aplicação e exposição ao tempo, 

o solvente evapora durante o processo de cura, restaurando as propriedades ligantes do 

asfalto. 

Quando um asfalto sofre um processo mecânico de dispersão em água, em conjunto 

com um agente emulsificante, são obtidas as emulsões asfálticas. Ao utilizar as emulsões 

asfálticas, a água evapora junto com o agente emulsificante, restando apenas o asfalto residual 

da mistura.  

De acordo com o Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP 

(1999), a dispersão da fase ligante (asfalto e polímero) com a fase aquosa (ácido, 

emulsificante e água), é obtida por meio de um moinho coloidal, o qual tritura o CAP em 

micropartículas. O agente emulsificante é uma substância tenso-ativa (composto químico) 

com propriedades de diminuir a tensão interfacial entre as fases asfáltica e aquosa. Na fase 

aquosa são utilizados aditivos com pH ácido menor que 6,5, de acordo com a NBR 

14948:2003.  O agente envolve as partículas de CAP, mantendo a emulsão estabilizada, onde 

as pequenas partículas de asfalto se mantêm dispersas de maneira uniforme até o momento em 

que a emulsão passa a ser utilizada. O esquema de produção, apresentado na Figura 2.9, 

representa o processo de fabricação da emulsão modificada por polímero. 
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Figura 2.9 – Processo de fabricação da emulsão asfáltica modificada por polímero 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Para o DNIT-ES 035 (2005), a emulsão asfáltica que compõe a mistura do MRAF 

deve ser do tipo catiônica e compatível com os agregados minerais para que haja 

compatibilidade agregado-emulsão, evitando problemas na interação entre esses componentes 

da mistura. As especificações exigidas pela NBR 14948:2003 estão definidas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Especificações para emulsão asfáltica 

MÉTODO DESCRIÇÃO 

VALORES 

ESPECIFICADOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

NBR 14491 (2000) Viscosidade Saybolt-Furol, 50 oC, s - 70 

NBR 6570 (2000) Sedimentação, 5 dias, % peso - 5,0 

NBR 14393 (1999) Peneiração, retido peneira 841µm, % em peso - 0,15 

NBR 6567 (2000) Carga da partícula Positiva - 

NBR 14896 (2002) Resíduo seco, % peso 62 - 

NBR 6299 (1999) pH - 6,0 

NBR 6300 (2001) 

Resistência à água, % mín. de cobertura de área.   - 

Agregado graúdo seco 80 - 

Agregado graúdo úmido 60   

Ensaio sobre o resíduo 

NBR 6576 (1998) Penetração, 100g, 5 s, 25 oC, 0,1mm 45 100 

NBR 6560 (2000) Ponto de amolecimento, oC 55 - 

DNER ME 382 (1999) Recuperação elástica, 20 cm, 25 oC, % 60 - 

Fonte: ABNT NBR 14948:2003 

SBS CAP  

ASFALTO MODIFICADO 

POR POLÍMERO - SBS 

ÁCIDO EMULSIFICANTE ÁGUA 

FASE AQUOSA 

EMULSÃO ASFÁLTICA 

MODIFICADA POR POLÍMERO 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

MOINHO 

(Energia Mecânica) 
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Santo e Reis (1999) apresentaram algumas causas e possíveis efeitos originados pela 

emulsão asfáltica em misturas de MRAF (Tabela 2.3): 

 

Tabela 2.3 – Causas e possíveis efeitos gerados pela emulsão asfáltica 
CAUSA POSSÍVEIS EFEITOS CONTROLES 

Emulsão com 

baixa estabilidade 

química 

 Rupturas parciais da mistura com 

formação de grumos 
 Com emulsões aniônicas: 

mistura com cimento 
 Espalhamento irregular 

 Excessivo consumo de aditivo  Com emulsões catiônicas: 

tempo de fluidez  Má adesão ao substrato (base) 

Emulsão com alta 

estabilidade 

química 

 Velocidade de ruptura muito lenta 
 Com emulsões aniônicas: 

mistura com cimento 

 Escorrimento da emulsão 
 Com emulsões catiônicas: 

tempo de fluidez 

Emulsão com 

sedimentação 
 Diferenças de coloração no 

espalhamento de massa por teor diferente 

 Inspeção visual do tanque 

de armazenamento 

Emulsão com 

peneira 

 Entupimento em bombas e filtros da 

máquina 
 Ensaio de peneiramento 

 Formação de sedimentação ou natas 

insolúveis 

 Inspeção visual do tanque 

de armazenamento 

Emprego de 

emulsão quente 

 Prematura ruptura da emulsão na mistura 
 Medição da temperatura da 

emulsão 
 Variação no consumo de aditivo 

 Má adesão ao substrato (base) 

Inadequado 

conteúdo de ligante 

na emulsão 

asfáltica 

 Falta ou excesso de ligante na mistura 

com suas correspondentes consequências 

 Ensaio de verificação do 

teor de resíduo asfáltico 

por evaporação 

Fonte: SANTO e REIS (1999) 

 

 

2.2.4.2 Água 

 

De acordo com a ISSA-A (143) e a especificação de serviço DNIT-ES 035 (2005), a 

água deve ser limpa, sem a presença de matéria orgânica, óleos ou possíveis substâncias que 

possam interferir na trabalhabilidade e na ruptura da emulsão asfáltica. A quantidade de água 

empregada na mistura dever ser a que melhor promove a melhor trabalhabilidade e 

consistência adequada.   

Considerando o volume de água necessária em obras de MRAF, o mais usual é a 

coleta de água em corpos d´água e rios próximo ao canteiro de obras. Para isso, antes da 

utilização são coletadas amostras e verificadas as propriedades da água e seus componentes. 

Kumar e Ryntathiang (2012) citam que a água deve estar livre de sais e 

contaminantes nocivos, com pH variando entre 4 e 7 e o total de sólidos dissolvidos inferior a 

500 ppm, bem como deve ser submetida aos ensaios laboratoriais sempre que houver dúvidas 

quanto à sua qualidade. 
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2.2.4.3 Agregados 

 

Conforme apresentado na especificação de serviço DNIT-ES 035 (2005), a mistura 

de agregados é composta de pó de pedra e pedrisco com diâmetro menor ou igual a 9 mm, 

sendo caracterizadas e definidas as faixas granulométricas de acordo com o volume de tráfego 

e o nível de serviço da via, conforme mostrado na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Faixas granulometricas para MRAF 
PENEIRAS DE MALHA 

QUADRADA 
PORCENTAGEM PASSANDO, EM MASSA TOLERÂNCIA 

DAS CURVAS 

DO PROJETO 

(%) 

PENEIRAS 

FAIXA I FAIXA II FAIXA III 
NOME 

ABERTURA 

(mm) 

1/2" 12,50 - - 100   

3/8" 9,50 100 100 85 - 100 ± 5% 

No 4 4,75 90 - 100 70 - 90 60 - 87 ± 5% 

No 8 2,36 65 - 90 45 - 70 40 - 60 ± 5% 

No 16 1,18 45 - 70 28 - 50 28 - 45 ± 5% 

No 30 0,60 30 - 50 19 - 34 19 - 34 ± 5% 

No 50 0,33 18 - 30 12 - 25 14 - 25 ± 5% 

No 100 0,15 10 - 21 7 - 18 8 - 17 ± 5% 

No 200 0,075 5 - 15 5 - 15 4 - 8 ± 3% 

Asfalto residual 
% em peso 

de agregado 
7,5 - 13,5 6,5 - 12,0 5,5 - 7,5 ± 2% 

Fíler 
% em peso 

de agregado 
0 - 3 0 - 3 0 - 3 ± 0,3% 

Polímero 
% em peso 

de agregado 
3 mín. 3 mín. 3 mín. - 

Taxa de aplicação kg/m2 5 - 19 8 - 16 15 - 30 - 

Espessura mm 4 -15 6 - 20 12 - 37 - 

Utilização 

Áreas urbanas 

Rodovias 

de tráfego 

pesado 

Regularização de rodovias - 

Aeroportos 
Trilhas de 

roda 
Rodovias de tráfego pesado   

Fonte: Adaptado de DNIT-ES 035 (2005). 

 

Desde o processo de britagem, transporte e estoque, as partículas individuais devem 

possuir resistência e ser isentas de torrões de argila, óleos ou quaisquer outras contaminações 

que venham a afetar a mistura final. Os ensaios para obtenção da resistência e qualidade são 

definidos pela especificação de serviço DNIT-ES 035 (2005) como: 

 Desgaste Los Angeles (DNIT-ES 035/2005) com resultado igual ou inferior a 40% 

no agregado antes da britagem para o pedrisco; 

 Durabilidade ao emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio (DNER-

ME 089/1994) para o pedrisco; 

 Equivalente de areia igual ou superior a 60% (DNER-ME 054/1997) para a mistura 

entre pó de pedra e pedrisco. 
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Dentre os manuais e normas existentes, os mais conceituados e aceitos no mundo 

foram desenvolvidos pela ISSA e pela ASTM, sendo o manual A143 (ISSA 2005ª) e o D6372 

(1999), respectivamente. 

No Brasil, a DNIT-ES 035 (2005) e a NBR 14948:2003 descrevem os procedimentos 

para execução e elaboração do projeto de dosagem, tomando como referência as 

recomendações da ISSA e da ASTM. No que se relaciona à granulometria da mistura, torna-

se possível verificar que a norma DNIT-ES 035 (2005) e a NBR 14948:2003 estão 

incorporadas na ISSA 143. 

O uso de faixas granulométricas mais finas é recomendado para trechos em áreas 

urbanas ou aeroportos (DNIT-ES 035/2005) e pavimentos envelhecidos atuando como 

impermeabilizante (REIS, 2005). Faixas granulométricas mais grossas promovem aumento do 

atrito pneu-pavimento sendo recomendado seu uso em rodovias de tráfego pesado, ou 

pavimentos com defeitos funcionais. 

Os materiais de enchimento mais utilizados para misturas de microrrevestimentos 

asfáltico a frio são o cimento Portland e a cal CH-I, esta última apresenta um nível de pureza 

maior que a cal CH-III (encontrada em materiais de construção). A aquisição da cal CH-I, em 

grande parte dos casos, deve ser feita por pedido direto das empresas de extração. 

O fíler ou material de enchimento, de acordo com a DNIT-ES 035 (2005), deve ser 

inerte, constituído por materiais homogêneos, sem propriedades plásticas, secos e isentos de 

partes aglomeradas (grumos).   

Segundo Reis (2005), o fíler mineral pode ser tanto o cimento Portland como a cal 

hidratada, utilizados como material de enchimento, com as seguintes funções: 

 Melhorar a graduação da mistura ao complementar as faixas granulométricas; 

 Contribuir para a compatibilização da mistura agregado-emulsão-água, tornando-a 

mais homogênea e coesa; 

 Auxiliar na melhor absorção do ligante e melhor envolvimento dos agregados 

minerais devido a sua granulometria fina; 

 Contribuir para o controle de ruptura da emulsão ao oferecer melhor trabalhabilidade 

a mistura final. 

O tipo e a quantidade de fíler mineral são determinados em laboratório durante a 

elaboração do projeto de mistura do MRAF, com influência direta das características do 

agregado mineral utilizado, podendo variar a quantidade entre 0% a 3% de fíler na mistura, 

conforme a norma DNIT-ES 035 (2005). 
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A DNER-ME 367 (1997) especifica a granulometria do fíler mineral conforme 

Tabela 2.5: 

Tabela 2.5 – Faixa granulométrica para o fíler 
ABERTURA DA MALHA 

(mm) 

%, EM PESO, 

PASSANDO 

0,42 100 

0,18 95 - 100 

0,075 65 - 100 

Fonte: DNER ME 367 (1997) 

 

Santo e Reis (1999) apresentaram causas de possíveis efeitos originados pelos 

agregados no aspecto final da camada de MRAF aplicada, descritas na Tabela 2.6. 

  



47 

 

Tabela 2.6 – Possíveis causas e efeitos gerados pelo agregado mineral 
CAUSAS POSSÍVEIS EFEITOS CONTROLES 

Falta de finos 

 Baixa consistência da mistura com 

possíveis escurecimentos da água ou 

emulsão. Mistura muito fluida 
 Granulometria; % 

passante na peneira 

0,075 mm (#200) 

 Tempo de ruptura elevado 

 Migrações de ligantes à superfície e 

por consequência falta de adesão à 

base (ou substrato) 

 Desprendimento de material graúdo 

Excesso de finos 

 Velocidade de ruptura rápida 

 Granulometria; % 

passante na peneira 

0,075 mm (#200) 

 Surgimento de estrias no sentido 

transversal em toda a extensão da 

aplicação 

 Massa muito consistente dificultando 

o seu espalhamento 

 Elevado consumo de aditivo 

 Má adesão ao substrato (base) 

Segregação do fíler na 

mistura de agregados 

 Aparecimento de ranhuras claras na 

massa após espalhamento devido à 

presença de grumos de fíler 
 Inspeção visual do 

monte de agregados 
 Aparecimento de manchas claras 

localizadas em pontos determinados 

 Textura irregular 
 Granulometria do 

agregado 

Qualidade inadequada 

dos finos, muito sujos 

ou excessivamente 

finos 

 Velocidade de ruptura rápida. 
 Ensaio da emulsão 

asfáltica. 

 Falta de adesividade. 
 Granulometria; % 

passante na peneira 

0,075 mm (#200). 

 Diferença de colocação na superfície 

(manchas ou riscos). 

 Excessivo consumo de aditivo. 

 Má adesão ao substrato (base). 
 Inspeção visual dos 

agregados.  

Qualidade inadequada 

dos finos, muito 

limpos ou 

excessivamente 

grossos 

 Velocidade de ruptura lenta. 
 Ensaio da emulsão 

asfáltica. 

 Falta de coesão. 

 Granulometria; % 

passante na peneira 

0,075 mm (#200). 

 Má adesão ao substrato (base) e 

migração do ligante à superfície da 

massa (exsudação). 

 Inspeção visual dos 

agregados.  

Contaminação do 

agregado com outros 

granulometricamente 

maiores 

 Listra longitudinal na massa aplicada. 

 Verificação da 

granulometria dos 

agregados. 

 Segregação de agregados graúdos na 

superfície da massa espalhada. 

 Inspeção visual dos 

agregados.  

Fonte: SANTO & REIS (1999). 
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2.2.5 Projeto de microrrevestimento 

 

A elaboração do projeto do MRAF consiste em definir as propriedades da emulsão 

asfáltica e o teor ótimo de asfalto para a mistura, já considerando as condições e 

características do pavimento o qual vai receber o tratamento, como condições de tráfego, 

clima regional e as características das rochas da região.  

De acordo com a ISSA-A 143 (2003) e a NBR 14948:2003, para a concepção do 

projeto de mistura, é imprescindível a avaliação em laboratório de todos os materiais, devendo 

ser analisada a compatibilidade entre eles de modo a prever a possibilidade de problemas e 

defeitos após a execução, uma vez que esta camada receberá diretamente as solicitações de 

tráfego.  

Na Tabela 2.7 estão apresentados os valores limites para a aceitação da mistura, bem 

como os seus respectivos ensaios laboratoriais, os quais serão detalhados posteriormente. 

 

Tabela 2.7 – Limites normatizados para misturas de MRAF 

MÉTODO ENSAIO DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

NBR 14798 (2002) Coesão úmida 

ou Coesão na 

ruptura 

a) Ruptura mínima em 30 

minutos 
12 kg-cm 

Ou b) Abertura ao tráfego, 

mínimo em 60 minutos 

20 kg-cm 

ISSA TB-139 (1990)   

NBR 14841 (2002) 
Areia de 

adesão 

Determinação do excesso de 

asfalto pelo LWT (Load 

Wheel Tester) 

  

Ou 538 g/m2, máximo 

ISSA TB-109 (1990)   

NBR 14757 (2001) Adesividade 

ou falta de 

envolvimento 

Falta de envolvimento (WET 

Stripping) 

  

Ou 90% mínimo de recobrimento 

ISSA TB-114 (1990)   

NBR 14746 (2001) 
Perda por 

abrasão úmida  

Perda por abrasão-via úmida 

WTAT (Wet Track Abrasion 

Test) 

Perda máxima (imersão em água) 

Ou Após 1 h de imersão: 538 g/m2 

ISSA TB-100 (1990) Após 6 h de imersão: 807 g/m2 

NBR 14758 (2001) 
Tempo de 

mistura 
Tempo de mistura (25 ± 1) oC 120 s mín. 

Fonte: ISSA-A 143 (2003) e NBR 14948:2003 

 

Para um bom comportamento final da mistura, é necessário que o asfalto residual, o 

fíler mineral e o conteúdo do polímero utilizado atendam às especificações da ISSA-TB 116 

(1990) e a ISSA-A 143 (2003), que são apresentadas na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8 – Especificações para misturas de MRAF 

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO 

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

(9,0% a 15,0% de emulsão) 

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

Conteúdo de polímero Mínimo de 3% sobre o teor residual de asfalto 

Aditivos Quantidade para possibilitar a consistência da mistura - Projeto 

Água Quantidade para possibilitar a consistência da mistura - Projeto 

Fonte: Adaptado de ISSA-A 143 (2003) 

 

 Reis (2005) enfatiza a importância da avaliação das condições reais do pavimento 

para a elaboração da dosagem correta da mistura, já que o microrrevestimento deve ser 

aplicado somente em pavimentos que não apresentem problemas estruturais.  

A definição correta da espessura, teores de asfalto e da faixa granulométrica a ser 

utilizada garante que a camada de MRAF tenha a função desejada sendo que, para isso, é 

imprescindível a obtenção de informações do local de execução, como avaliações das 

condições do pavimento, tipos de defeito existentes e grau de severidade, inclusive as 

características climáticas do local (temperatura média e períodos de estiagem e chuvosos).  

A DNIT-ES 035 (2005) (Tabela 2.4) define especificações de espessura e faixas 

granulométricas baseadas na sua utilização:  

 Áreas urbanas e aeroportos: Faixa I; 

 Rodovias de tráfego pesado e segmentos com trilha de rodas: Faixa II; 

 Regularização de rodovias e rodovias de tráfego pesado: Faixa III. 

 

2.2.6 Produção e processo construtivo 

  

Smith e Beatty (1999) constataram que a obtenção de uma mistura uniforme e 

consistente está atrelada à experiência do operador do equipamento no momento em que este 

realiza a dosagem dos componentes (agregados, fíler, emulsão asfáltica e água). As mudanças 

nas condições climáticas do local, assim como a umidade dos agregados e as condições da 

superfície em que será aplicado o MRAF, influenciam diretamente na quantidade de água a 

ser adicionada. O operador deve estar atento a essas variações para que o rompimento da 

emulsão ocorra somente após o espalhamento da mistura na pista.  

Para Carter (2015), a experiência dos operadores é de grande importância no 

momento da usinagem da mistura. Em alguns casos, a falta de conhecimento do operador 

quanto aos parâmetros do projeto pode acarretar em redução da vida útil e qualidade final do 

MRAF, caso seja adicionada água em excesso devido à necessidade da boa trabalhabilidade 
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da mistura. Por outro lado, água em quantidade insuficiente não garante a boa trabalhabilidade 

e coesão entre os insumos.  

As características climáticas da região são muito importantes para a elaboração do 

cronograma de obras. Informações como temperatura média da região e a quantidade de 

chuvas no período de execução do microrrevestimento devem ser coletadas e conhecidas 

previamente, de modo a garantir um serviço final de qualidade e com o mínimo de retrabalho 

possível. 

Santo e Reis (1999) fornecem algumas causas e possíveis efeitos na qualidade e 

funcionalidade do MRAF, provenientes das condições climáticas não ideais no momento da 

aplicação (Tabela 2.9). 

 

Tabela 2.9 – Possíveis causas e efeitos gerados pelas condições climáticas 
CAUSAS POSSÍVEIS EFEITOS CONTROLES 

Chuva 

Molhagem dos agregados proporcionando misturas 

de ruptura lenta. Lavagem da mistura aplicada em 

processo de ruptura 
Verificar as condições 

meteorológicas antes de 

iniciar os serviços Diferença de coloração 

Segregação dos agregados em montes 

Clima quente 

Ruptura muito rápida 

Verificar as condições 

meteorológicas antes de 

iniciar os serviços 

Migrações do ligante da superfície com ruptura 

superficial do mesmo 

Consumo elevado de aditivo e água 

Má adesão ao substrato (base) 

Clima frio 
Velocidade de ruptura lenta da emulsão asfáltica 

retardando a liberação ao tráfego 

Verificar as condições 

meteorológicas antes de 

iniciar os serviços 

Fonte: SANTO e REIS (1999) 

 

A pré-limpeza da superfície de aplicação deve ser realizada por uma equipe de 

colaboradores que, antes do início dos serviços, percorrem o segmento e verificam a presença 

de dispositivos refletivos de sinalização, como tachas e tachões, e promovendo a remoção, 

bem como verificam a presença de terra, de manchas de óleo ou de outro tipo de objeto sobre 

a via que possa afetar a qualidade final da camada aplicada (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 – Limpeza manual antes da aplicação 

 
Fonte: AUTOR (2008). Rodovia BR-153/SP, km 152. 

 

As usinas utilizadas são do tipo road-mix, nas quais a mistura de microrrevestimento 

asfáltico a frio é realizada diretamente na via. O estoque de agregados fica disposto no 

canteiro de obras para carregamento das usinas móveis durante a aplicação do MRAF (Figura 

2.11), e os equipamentos são carregados com agregados (Figura 2.12), emulsão asfáltica 

(Figura 2.13), água e fíler mineral no canteiro de obras.  

 

Figura 2.11 - Estoque de agregado mineral no canteiro de obras 

 
Fonte: AUTOR (2011). Rodovia BR-163/MS.  
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Figura 2.12 - Carregamento da usina com agregado mineral 

 
Fonte: AUTOR (2011). Rodovia BR-163/MS.  

 

Figura 2.13 - Carregamento da usina com emulsão asfáltica 

 
Fonte: AUTOR (2011). Rodovia BR-163/MS.  

 

Após o carregamento dos equipamentos com os insumos (agregado, emulsão 

asfáltica, fíler e água), as usinas móveis deslocam-se até o local de aplicação para execução 

dos serviços (Figura 2.14 e Figura 2.15). 
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Figura 2.14 - Usina móvel em aplicação 

 
Fonte: AUTOR (2009) Rodovia BR-376/PR, km 289. 

 

Figura 2.15 – Segmento com aplicação do MRAF 

 
Fonte: AUTOR (2009) Rodovia BR-376/PR, km 289. 

 

Cada usina possui seu reservatório de emulsão asfáltica, de água, além do silo do 

fíler e do silo dos agregados, os quais são dispostos de forma individual e montados pelo 

fabricante do equipamento de modo a facilitar o trabalho de carregamento dos insumos no 

canteiro de obras. Na Figura 2.16 é mostrada a vista superior do equipamento possibilitando a 

visualização geral de toda usina. 
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Figura 2.16 - Vista superior do equipamento 

  
Fonte: www.romanelli.com.br (Acesso em 2017). Adaptado. 

 

A partir do acionamento do sistema e início da aplicação, os insumos são misturados 

e caem na caixa distribuidora. Esta parte da usina tem a função de homogeneizar a mistura e 

distribuí-la em toda largura da faixa de rolamento. Na base, a caixa distribuidora possui dois 

perfis de corte de borracha reforçada, a qual realiza o acabamento final, bem como regula a 

espessura da aplicação (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 – Vista lateral da caixa distribuidora 

 
Fonte: www.romanelli.com.br (Acesso em 2017). Adaptado. 

 

Silo de agregados 

Tanques de água e 

emulsão asfáltica 

Caixa 

distribuidora 

Caixa 

distribuidora 
Perfis de corte 

em borracha 
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A partir do comando de operações (Figura 2.18 e Figura 2.19), o operador da usina 

controla todo sistema, incluindo taxas de agregados, emulsão asfáltica, água e fíler. A 

experiência do operador tem grande importância durante a aplicação e garante uma mistura de 

qualidade. 

 

Figura 2.18 – Vista superior da caixa distribuidora e do comando de operações 

 
Fonte: www.romanelli.com.br (Acesso em 2017). 

 

Figura 2.19 - Vista do painel de operações 

 
Fonte: www.romanelli.com.br (Acesso em 2017). 

 

Conforme Smith e Beatty (1999) e Santo e Reis (1995 e 1996), a aplicação pode ser 

realizada em uma única camada ou em dupla camada. A compactação do MRAF é realizada 

http://www.romanelli.com.br/
http://www.romanelli.com.br/
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pelo tráfego, não sendo necessário o uso de rolo compactador, salvo em alguns casos 

específicos, como locais de baixo volume de tráfego. O esquema da aplicação de camadas é 

representado pela Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 – Esquema de aplicação de MRAF em duas camadas 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

A camada é aplicada em espessuras delgadas que variam, em média, de 8 mm a 

15 mm, podendo chegar a 20 mm em função do diâmetro dos agregados utilizados, conforme 

a classe de tráfego definida na Tabela 2.10, na qual estão especificadas as taxas de aplicação 

mais usuais, em conformidade com a NBR 14948:2003, DNIT-ES 035 (2005) e ISSA A 143 

(2003) para as faixas A, B e C e as respectivas recomendações para usos gerais. 

 

Tabela 2.10 – Especificação da espessura e da taxa de aplicação do MRAF 
FAIXA 

GRANULOMÉTRICA 
USOS GERAIS 

ESPESSURA 

(mm) 

VALORES 

TÍPICOS (kg/m2) 

Faixa A, NBR Vias de média intensidade de tráfego e aeroportos - 5,0 - 11,0 

Faixa I, DNIT Tráfego em vias urbanas e aeroportos 4 -15 5,0 - 19,0 

Tipo II, ISSA - - 5,4 - 10,8 

Faixa B, NBR 
Vias de média a elevada intensidade de tráfego e 

aeroportos 
- 

8,0 - 18,0 

Faixa II, DNIT Rodovias de tráfego pesado; trilhas de rodas 6 - 20 8,0 - 16,0 

Tipo III, ISSA - - 8,1 - 16,3 

Faixa C, NBR 
Vias de média a elevada intensidade de tráfego e 

aeroportos 
- 15,0 - 30,0 

Faixa III, DNIT 
Rodovias de tráfego pesado; regularização de 

rodovias 
12 - 37 15,0 - 30,0 

Fontes: NBR 14948:2003, ISSA-A 143 (2003) 

 

 

 

 

 

MRAF (2 camadas) 
2a - Segunda camada (MRAF) 

1a - Primeira camada (MRAF) 

 

Pavimento antigo (com problemas funcionais) 

Subleito 
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2.3 RESÍDUOS SÓLIDOS UTILIZADOS COMO MODIFICADORES DE MISTURAS 

ASFÁLTICAS 

 

Os resíduos sólidos são definidos de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) como: 

Todo resíduo nos estados sólido e semi-sólido resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam, para isso, 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT, NBR 10004, 2004a). 

 

As obras de pavimentação consomem grandes volumes de agregados minerais e 

recursos minerais, podendo facilmente absorver boa parte dos resíduos produzidos nas 

atividades industriais, sendo desde borracha de pneu triturada, areia de fundição, casca de 

arroz e, também, da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar. A substituição de matérias-

primas virgens por materiais reciclados diminui a extração de recursos naturais e ainda 

promove a redução do impacto ambiental no que se refere ao descarte de resíduos na natureza 

de forma adequada. Contudo, o uso de materiais reciclados em misturas asfálticas ainda 

preocupa quanto à variação de desempenho e aumento de custos finais.  

Desde a extração da natureza ao beneficiamento das matérias-primas empregadas no 

setor da construção civil são gerados uma grande diversidade de resíduos desde produção até 

concepção final do produto desejado, seja a construção de um edifício residencial ou de uma 

rodovia. Deve-se ainda considerar a geração de resíduos quando da demolição ou a 

reconstrução desses empreendimentos, situações estas que promovem ainda mais produção de 

resíduos. 

 

2.3.1 Conceituação 

 

A qualidade e desempenho de uma mistura asfáltica utilizada como revestimento em 

vias e rodovias está diretamente atrelada às propriedades dos insumos. Agregados e ligantes 

com características que atendam às especificações das normas vigentes contribuem para 

melhores processos construtivos, garantindo maior durabilidade do pavimento.  

As modificações podem ser feitas diretamente no ligante ou na mistura asfáltica. O 

processo de modificação do asfalto pela adição de crumb rubber modifier - CRM (fragmentos 
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de borracha reciclada de pneus) foi classificado por Heitzman (1992) em duas categorias: 

processo úmido e processo seco. 

O processo úmido é definido pela adição da borracha reciclada diretamente ao 

ligante asfáltico, produzindo, ao final, o asfalto modificado por adição de borracha. O 

resultado deste processo deve ser uma mistura homogênea e estável, com as propriedades da 

borracha incorporadas ao ligante. O processo seco é classificado pela incorporação direta dos 

fragmentos de borracha reciclada de pneus no processo de mistura entre o ligante e os 

agregados, com o CRM atuando na mistura como agregado, sem a modificação do ligante.   

De acordo com Brûlé (1996), os asfaltos modificados promovem a redução da 

susceptibilidade térmica e aumento das propriedades de coesão da mistura asfáltica são 

características que devem estar atreladas aos asfaltos modificados. Também pode-se notar 

aumento substancial da resistência à deformação (em altas temperaturas) e às trincas térmicas 

(em baixas temperaturas), assim como melhor comportamento à fadiga.  

Segundo Taira (2001), a adição de modificadores aos ligantes promove o aumento da 

adesão, coesão, elasticidade e resistência ao envelhecimento. As modificações do ligante 

diminuem a susceptibilidade térmica, melhorando as propriedades reológicas da interação 

ligante-agregado. 

 

2.3.2 Tipos de modificadores 

 

A modificação de asfaltos tem a finalidade de melhorar as suas propriedades físicas, 

químicas e reológicas para se obter melhor comportamento frente às solicitações e ações do 

tráfego, situações estas às quais está exposto o pavimento todos os dias. Podem ser 

adicionados a um asfalto convencional produtos como borracha reciclada de pneus, polímeros 

SBS, SBR, EVA e fibras sintéticas, bem como modificadores provenientes de resíduos 

industriais.  

A adição dos modificadores visa melhorar a aderência dos materiais pétreos com o 

ligante, prover maiores resistências ao envelhecimento e às variações climáticas, bem como 

melhoria nas propriedades de elasticidade, flexibilidade, coesão e viscosidade com objetivo de 

aumentar a resistência do revestimento asfáltico à deformação permanente e à fadiga. 

Neste tópico estão abordadas as características dos principais modificadores para 

ligantes e misturas asfálticas, bem como os benefícios que eles podem trazer.  

 



59 

 

2.3.2.1 Borracha reciclada de pneu 

 

Como apresentado por Specht (2004), em 1898, na Inglaterra, acontece o primeiro 

experimento com objetivo de modificar as características e propriedades dos asfaltos com 

borracha, em um processo chamado de “rubber-bitumen”.  

De acordo com Heitzman (1992), o uso de borracha de pneus incorporada ao asfalto 

para a pavimentação de rodovias acontece desde 1960. O uso de pneus reciclados em misturas 

asfálticas tinha o objetivo de aumentar o desempenho do ligante e, ao mesmo tempo, eliminar 

este resíduo da natureza.  

Para a Rubber Pavement Association (RPA) – Associação de Pavimentos com 

Borracha –, misturas asfálticas modificadas com borracha apresentam maior desempenho 

funcional que as convencionais. Desta maneira, as especificações da Califórnia chegam a 

permitir até 50% na redução da espessura da camada de revestimento betuminoso quando 

utilizados asfaltos modificados por borracha. 

Oda (2000) analisou a viabilidade técnica do uso de borracha de pneus incorporada 

em ligantes asfálticos utilizados em obras de pavimentação, obtendo em seus estudos 

resultados que demonstram que o ligante asfáltico pode contribuir para o aumento da 

resistência ao acúmulo de deformação permanente e ao surgimento de trincas por fadiga no 

revestimento. 

Por meio da execução de trechos experimentais executados com asfalto modificado 

com borracha de pneus reciclados em 2001 na rodovia BR-116/RS, trecho Guaíba-Camaquã, 

Morilha (2004) afirma que o recapeamento usando CAP com ligante modificado com 

borracha apresenta comportamento muito superior quando comparado ao asfalto 

convencional, onde a reflexão de trincas ou surgimento de trincas de fadiga praticamente não 

ocorre. 

 

2.3.2.2 Polímeros SBS e SBR 

 

Os polímeros estireno-butadieno-estireno (SBS) e borracha-butadieno-estireno 

(SBR) são utilizados em grande escala na produção de asfaltos e emulsões asfálticas 

modificadas.  

Devido à presença domínios poliestirênicos, o SBS, de acordo com Taira (2001), 

apresenta fusão acima de 90 oC e com domínios polibutadiênicos apresenta ponto de rigidez 

próximo a -90 oC. Essas características, quando combinadas ao cimento asfáltico de petróleo 
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(CAP) convencional por meio da sua modificação, contribuem para o aumento da temperatura 

do ponto de amolecimento, mantendo alta consistência do ligante, mesmo quando exposto a 

maiores temperaturas. Em contrapartida, para baixas temperaturas o CAP convencional 

apresenta maior rigidez, e consequentemente ocorre o trincamento da estrutura asfáltica. A 

modificação com o SBS reduz o ponto de ruptura, mantendo a elasticidade mesmo em baixas 

temperaturas (TAIRA, 2001). Devido a estas características, o SBS tem sido utilizado na 

fabricação de asfaltos modificados. 

Segundo Leite (1999), o SBR apresenta propriedades elastoméricas e uma boa 

compatibilidade com os ligantes e, apesar das propriedades mecânicas relativamente baixas, 

processos como a vulcanização (obtida por meio da reação com enxofre ou peróxidos) 

promove melhora nas características mecânicas. No Brasil, o polímero SBR tem sido utilizado 

na produção de emulsões asfálticas modificadas por polímero. 

Estudos com modificadores foram iniciados na década de 1990 em universidades e 

laboratórios brasileiros de pesquisa especializados, sendo em 1997 iniciada a comercialização 

dos primeiros asfaltos modificados pelo polímero SBS (estireno-butadieno-estireno), pela 

companhia Ipiranga Asfaltos S/A. Em 1998 a Petrobrás S/A inicia a comercialização de 

asfaltos modificados por SBS e o polímero SBR (borracha-estireno-butadieno) (FONTES, 

2009). O autor afirma que a prática do uso de polímeros e borracha de pneus inservíveis em 

misturas asfálticas propicia melhoria no comportamento e desempenho do revestimento, 

sendo que no caso da borracha de pneus, oferece menos impacto aos meio-ambiente. 

Leite (1999) cita que a modificação de ligantes asfálticos por polímeros fornece 

melhorias ao ligante, como maior coesão da mistura, adesividade ao agregado, maior 

resistência ao envelhecimento e oxidação e redução na susceptibilidade térmica, oferecendo 

uma mistura asfáltica de maior estabilidade, bem como resistência à fadiga e à deformação 

permanente. 

 

2.3.2.3 Copolímero EVA 

 

Classificado como um termoplástico ou plastômero, o copolímero de etileno-acetato 

de vinila (EVA) é assim nomeado por apresentar a característica de escoar irreversivelmente 

quando submetidos a tensões cisalhantes. Possuem a capacidade de solubilizar-se nas frações 

saturadas do asfalto devido a sua natureza alifática, contribuindo para melhora nas 

propriedades mecânicas do ligantes (CONSTANTINO et al., 1998).  
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Frota e D`Antona (2011) promoveram a modificação do ligante com 4% de EVA 

encontrando valores com significativa melhora quando comparados ao ligante convencional. 

Os ensaios realizados pelas autoras apresentaram resultados com maior temperatura de ponto 

de amolecimento e redução no ensaio de penetração; o asfalto modificado com o polímero 

apresentou maior viscosidade e, por consequência, maior consistência, resultando em menor 

susceptibilidade à deformação permanente, indicando resistência superior àquela composta 

com o CAP usualmente comercializado em Manaus/AM.  

 

2.3.2.4 Fibras sintéticas 

 

As fibras, assim como os polímeros, são empregadas com a função de promover 

melhoria nas propriedades dos ligantes, das misturas asfálticas e do pavimento, de forma a 

suportar alto volume de tráfego e condições climáticas extremas. 

De acordo com Abtahi el al. (2010), as fibras podem ser introduzidas por dois 

processos: úmido e seco. O processo úmido, assim como para outros modificadores, consiste 

em adicionar as fibras diretamente ao asfalto e posteriormente incorporar os agregados à 

mistura. No processo seco ocorre a mistura da fibra com o agregado antes de adicionar o 

ligante asfáltico que, de modo geral é mais utilizada por ser mais fácil a homogeneização da 

mistura. O processo seco também oferece melhor aproveitamento da fibra e evita o balling, 

que consiste no agrupamento de fibras que não se misturam adequadamente ao ligante. 

Segundo Mourão (2003), as fibras podem ter origem orgânica (celulose), inorgânica 

(vidro) ou material mineral (amianto), com a função de evitar a segregação da mistura durante 

o transporte, facilitar a execução e aplicação, bem como evitar o escorrimento do ligante 

asfáltico, uma vez que oferecem ao ligante um comportamento mais consistente a altas 

temperaturas, reduzindo a formação de trilhas de roda. 

Chen et al. (2005) realizaram estudos para o reforço mecânico de misturas asfálticas 

com fibras de celulose, lã de rocha e poliéster adicionadas nas porcentagens de 0%, 0,1%, 

0,2%, 0,3%, 0,4% e 0,5% em massa de asfalto. Os resultados apresentaram que o reforço da 

mistura aumenta conforme são adicionadas maiores quantidades de fibra, uma vez que, a 

partir de certo momento, as cargas de tração passam a ser absorvidas pelas fibras presentes na 

mistura, sendo a taxa de 0,3% e 0,4% os teores que apresentaram os melhores resultados. 

Contudo, a adição acima da fração crítica resulta em menor tenacidade da mistura já que, em 

grandes quantidades os fragmentos das fibras interagem entre si. 
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Putman e Amirkhanian (2004) utilizaram fibras de resíduos provenientes do processo 

de fabricação de tapetes e pneus automotivos em misturas do tipo SMA. A quantidade de 

fibra utilizada foi de 0,3% em massa de asfalto, valor este adotado pelo autor após as revisões 

de literatura acerca das misturas do tipo SMA. Segundo o autor, essas fibras têm sido 

utilizadas em outras aplicações, mas geralmente são depositadas em aterros sanitários, 

aumentando custos de tratamento de resíduos, bem como o impacto ambiental. O estudo 

comparou misturas que continham os resíduos de pneus e tapetes automotivos com misturas 

asfálticas que utilizavam fibras convencionais de celulose ou outro tipo de fibra de poliéster 

industrializada, apresentando redução do teor ótimo de asfalto nas misturas contendo os 

resíduos de pneus e tapetes (0,10% e 0,45% respectivamente), sem alterações significantes 

nos ensaios de deformação permanente em comparação às misturas do tipo SMA que 

continham as fibras industriais em sua composição. 

 

2.3.3 Resíduos sólidos 

 

Os resíduos sólidos são provenientes das mais variadas atividades exercidas pelo 

homem, sendo que cada tipo de resíduo, de acordo com sua origem, possui propriedades que 

devem ser classificadas para que possa receber o tratamento correto e que o destino final seja 

adequado, de modo a impactar o mínimo possível o meio-ambiente. 

A NBR 10004:2004 classifica os resíduos segundo suas características físicas e 

químicas, de forma a serem identificadas por meio do processo ou atividade que deu origem 

ao resíduo. A NBR 10004:2004 divide em Classe I resíduos perigosos e em Classe II os não 

perigosos. A Classe II, subdivide-se em Classe II-A (não inerte) e Classe II-B (inerte). 

Os resíduos que apresentam periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxidade ou patogenicidade são enquadrados como Classe I. Resíduos da Classe 

II-A (não inertes) apresentam propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. Já a Classe II-B (inertes) não apresenta nenhuma das características das 

Classes I e Classe II-A, sendo que nenhum de seus componentes químicos podem ser 

solubilizados em quantidades que possam afetar os padrões de potabilidade da água, 

modificando apenas aspectos de cor, turbidez, dureza e sabor. 

O enquadramento do resíduo nas Classes I, II-A ou II-B é realizado por meio dos 

ensaios de lixiviação (NBR 10005:2004) e de solubilização (NBR 10006:2004), sendo 

necessário que os resultados obtidos nos ensaios sejam inferiores aos estabelecidos pelas 
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normas citadas para que, dessa maneira, seja possível identificar e classificar um resíduo de 

acordo com sua respectiva classe. 

  

2.3.3.1 Uso de resíduos em misturas asfálticas 

 

Estudos sobre o uso de resíduos industriais na pavimentação têm crescido 

significativamente nos últimos anos, com dois principais objetivos: reduzir a extração de 

materiais da natureza e oferecer a esses resíduos destinação adequada, com menor impacto ao 

meio ambiente. Dentre as principais pesquisas sobre o uso de resíduos em misturas asfálticas, 

pode-se destacar a utilização de borrachas de pneus recicladas, de resíduos gerados pelos 

fabricantes de calçados, como o EVA, de fibras naturais pelo processo de beneficiamento, de 

areias de fundição, de cinzas da casca de arroz e do bagaço da cana-de-açúcar.  

Dias (2005) afirma que misturas asfálticas do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente) com a adição de pó de borracha de pneus reciclados pelo processo seco 

(adição da borracha como agregado) apresentou resultados de deformação permanente com 

deslocamentos da ordem de 0,0434 mm para mistura convencional e de 0,9313 mm para 

mistura modificada pela adição do pó de borracha; para verificação da estabilidade, a mistura 

convencional apresentou o valor de 16,66 kN e a mistura modificada de 8,68 kN  (redução na 

estabilidade da mistura). A fluência da mistura convencional foi de 3,15 mm no parâmetro e a 

da mistura modificada foi de 4,57 mm. Contudo, os valores encontrados nos ensaios 

laboratoriais continuam dentro dos valores exigidos pelas normas vigentes, apresentando 

viabilidade técnica do uso da borracha reciclada de pneus em misturas asfálticas para a 

graduação analisada. 

Cao (2006) utilizou grãos de borracha reciclada de pneus com diâmetro variando 

entre 1 mm e 3 mm, adicionados em misturas asfálticas do tipo CBUQ pelo processo seco nas 

proporções de 1%, 2% e 3% em massa de agregado. O estudo resultou em melhora nos 

parâmetros de estabilidade dinâmica, quando comparados aos resultados entre a mistura 

convencional (sem adição de borracha) e a mistura com teor de 3% de borracha 

(2356 ciclos/mm e 4456 ciclos/mm, respectivamente).   Para os ensaios de módulo de rigidez, 

os valores representaram decréscimo (1010,8 MPa para mistura convencional e 725,7 MPa 

para mistura com 3% de borracha incorporada). Dessa forma, o autor conclui que a adição da 

borracha em misturas asfálticas pelo processo seco pode melhorar as propriedades de 

resistência à deformação permanente a altas temperaturas (60 oC) e na redução de trincas a 

baixas temperaturas (-10 oC). 
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Ildefonso (2007) analisou a viabilidade técnica da utilização do EVA em misturas 

asfálticas do tipo CBUQ inserido pelo processo seco. Os resíduos de EVA foram utilizados 

com diâmetros variados, de modo que o tamanho dos fragmentos ficasse entre as peneiras de 

malha 4,76 mm e 9,5 mm. Os resultados para ensaio de desgaste por abrasão pelo método do 

Cantabro foram superiores para misturas com 3% de EVA adicionado, sendo que para o 

tempo de envelhecimento de 2 horas, os desgastes para mistura convencional e a modificada 

com 3% de EVA foram de 4,3% e 1,9%, respectivamente. Na verificação da vida de fadiga, a 

amostra de controle para tempo de envelhecimento de 4 horas apresentou resistência para 592 

ciclos, e a amostra com 3% de adição de EVA, para o mesmo tempo de envelhecimento de 

1495 ciclos. Por outro lado, os ensaios de deformação total para tempo de envelhecimento de 

0 hora, a mistura de controle apresentou valor de 0,719% e a mistura modificada com 3% de 

EVA 2,267% de deformação total. Os resultados apresentaram maior resistência à fadiga e ao 

desgaste para as misturas modificadas, porém no ensaio de deformação permanente, as 

misturas tornaram-se mais susceptíveis após a adição do EVA. 

Cunha et al. (2012) encontraram resultados satisfatórios quando da adição da fibra da 

castanha da cutia, resíduo inutilizados após o processamento da castanha, no ligante asfáltico. 

O CAP 50/70 modificado com as fibras quando comparado o comportamento do CAP 50/70 

modificado com polímero do tipo SBS apresentou excelente estabilidade térmica quando 

submetido a temperaturas próximas a 300 oC, com aumento de 6,7 oC no ponto de 

amolecimento, inferior a especificação (8 oC), situação esta que, segundo o autor, garante 

misturas asfálticas com maior resistência à deformação permanente. 

Valença et al. (2011) citam resultados satisfatórios quando da adição das fibras de 

açaí resultantes do processo de beneficiamento do fruto com areia de resíduos da construção 

civil (RCD) em misturas de areia asfalto usinada a quente (AAUQ). A resistência à tração da 

AAUQ modificada com RCD e fibra, foi de 0,751 MPa, acima da especificação que 

estabelece no mínimo 0,65 MPa.  

Vale (2007) realizou estudos com fibras de coco e celulose, materiais abundantes na 

região Nordeste. As fibras foram adicionadas ao SMA (Stone Matrix Asphalt) e comparados 

resultados com misturas SMA sem fibra. A autora encontrou resultados para a resistência à 

tração superior nas misturas com adição de fibra de coco e celulose (0,76 MPa e 0,67 MPa 

respectivamente) quando comparadas com a mistura de controle sem fibra (0,56 MPa), 

concluindo que as fibras de coco e celulose apresentam potencial para utilização em misturas 

do tipo SMA. 
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Oda et al. (2012) estudaram a influência de fibras naturais oriundas do 

processamento de coco e sisal em misturas do tipo SMA. Como forma comparativa, 

utilizaram também fibras de poliéster e de celulose mais comumente incorporadas nessas 

mistura. As amostras apresentaram alto valor de módulo de resiliência e resistência à tração, 

com valores muito próximos para cada tipo de fibra, entretanto a mistura sem fibra 

demonstrou melhor comportamento se comparada com as misturas com fibra, contudo 

apresentaram resultados sem diferença significativa.  

De acordo com Tavares et al. (2011), o uso do agregado siderúrgico (escória de 

aciaria) em misturas asfálticas do tipo SMA apresentou viabilidade técnica. Ensaios de 

módulo de resiliência (MR) e de resistência à tração (RT) apresentaram resultados superiores 

em misturas SMA (11276 MPa e 1,38 MPa respectivamente) para um teor de ligante de 7%, 

na mistura que recebeu a incorporação deste subproduto como agregado. A mistura de 

controle com agregados britados apresentou MR de 4747 MPa e RT de 0,98 MPa, contudo 

com teor de ligante inferior, 6,7%.  

Sargin et al. (2013) analisaram a viabilidade do uso da cinza da casca de arroz como 

fíler no CBUQ. A adição da cinza ocorreu nas proporções de 25%, 50%, 75% e 100% em 

relação à cal hidratada comumente utilizada na mistura convencional. O ensaio de 

Estabilidade Marshall apresentou melhor resultado com a taxa de 50% de cinza e 50% de cal 

(1563,0 kg) quando comparado ao ensaio padrão apenas com cal (1250,4 kg), afirmando, 

dessa maneira, a possibilidade e viabilidade da substituição parcial da cinza da casca do arroz 

como fíler em misturas asfálticas a quente. 

Nikolaides e Oikonomou (2000) obtiveram resultados satisfatórios na substituição do 

cimento Portland utilizado como fíler por cinza volante residual da queima de carvão para 

geração de energia elétrica em misturas de microrrevestimento asfáltico a frio. A cinza 

volante reduziu o tempo de ruptura da mistura, fator esse atribuído a maior quantidade de 

óxido de cálcio (CaO) presente na cinza, de 11,4%, quando comparado ao cimento, que é de 

1,32%. De acordo com os autores, para locais com temperaturas médias de 15 oC, o tempo de 

ruptura da emulsão, para misturas com 1% de cinza usada como fíler, foi de 180 segundos 

contra 700 segundos para misturas com 1% de cimento Portland como fíler. Tal situação 

favorece a execução do microrrevestimento em regiões que possuem clima mais frio, uma vez 

que a secagem se torna mais rápida. Resultados encontrados nos ensaios de WTAT (Wet 

Track Abrasion Test) – desgaste de abrasão por via úmida –, mostraram maior nível de 

desgaste em misturas com cinza volante (370 g/m2) quando comparada com a adição de 
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cimento (340 g/m2), contudo, o desgaste apresentou-se dentro dos valores exigidos pela 

especificação da ISSA-A (143) (mínimo de 538 g/m2). 

 

2.4 CINZA PESADA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A produção mundial de açúcar e álcool gera grandes volumes de bagaço da cana-de-

açúcar, resultado do processo de moagem para extração do caldo da cana. Esse bagaço 

residual é utilizado para geração de calor e energia nas caldeiras das usinas, o que propicia 

economia no processo de produção industrial, porém produz, ao final da queima, a cinza 

pesada do bagaço da cana-de-açúcar (JAGADESH et al. 2014). 

 

2.4.1 Produção 

 

A produção de cana-de-açúcar estimada para a safra 2017/2018 é de 647,6 milhões 

de toneladas, segundo dados publicados em abril de 2017 pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), o que representa redução de 1,5% quando comparada com a safra 

2016/2017. Com esta safra, espera-se que a produção de açúcar seja próxima a 38,70 milhões 

de toneladas e de 26,45 bilhões de litros de etanol. 

Todas as regiões do Brasil realizam o plantio da cana, sendo a região sudeste 

detentora da maior produção; por outro lado, com a menor produção nacional, a região Norte 

representa menos de 1% do total produzido no país. Na Tabela 2.11 é apresentada a produção 

de cada região segundo a CONAB (2017). 

 

Tabela 2.11 – Produção nacional de cana-de-açúcar por região geográfica 

REGIÃO 
PRODUÇÃO (EM MILHÕES 

DE TONELADAS) 
PARTICIPAÇÃO 

Sudeste 421,87 65% 

Centro-Oeste 136,17 21% 

Nordeste 45,83 7% 

Sul 40,00 6% 

Norte 3,75 1% 

Fonte: Adaptado de CONAB (2017)  

 

Segundo a FIESP/CIESP (2001), para cada uma tonelada de cana-de-açúcar são 

gerados 260 kg de bagaço e 24 kg de cinza pesada após o processo da queima para geração de 

energia e calor nas usinas. Sendo assim, considerando-se a produção estimada total na safra 

2017/2018, de acordo com a CONAB (2017) no Brasil de 647,6 milhões de toneladas, pode-
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se prever a geração aproximada de 4 milhões de toneladas de cinza (cerca de 0,6% da safra 

total) provenientes do processo de queima do bagaço. 

O Estado do Paraná, segundo a CONAB (2017) representa a produção de 

praticamente a totalidade da região Sul do Brasil, com produção prevista de 39,95 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar. Esse total deve gerar aproximadamente 249.288 toneladas de 

cinza resultante da queima. 

As cinzas resultantes desse processo são materiais pulverulentos de baixa densidade 

e grande volume. Essas características significam que a cinza, ao ser depositada em aterros ou 

em locais sem o devido tratamento, pode contaminar o ar, o solo, corpos d´água e o lençol 

freático (FRIAS et al., 2011; ORTIZ et al., 2004). 

Em grande parte dos casos, a cinza é utilizada como adubo para as plantações, ou 

seja, disposta na própria lavoura de cana-de-açúcar. Contudo, esse material não apresenta os 

nutrientes necessários em sua estrutura química para atuar como fertilizante natural, ficando 

comprovado por pesquisas realizadas por Lima et al. (2012), os quais afirmam ser deficiente a 

presença de potássio na composição da cinza, sendo este componente, segundo os autores, o 

principal nutriente necessário para o bom desenvolvimento da cana-de-açúcar. 

 

2.4.2 Características físicas e químicas 

 

Neste tópico são apresentadas algumas das características físicas e químicas com 

maior relevância para a combinação da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar com outros 

materiais. 

 

2.4.2.1 Fluorescência de raios-X 

 

Joshua (2014) utilizou o método da energia dispersiva de fluorescência de raios-X 

com o objetivo de identificar a composição dos óxidos presentes na cinza pesada do bagaço 

de cana-de-açúcar. Os resultados apresentaram 63,47% de SiO2, 2,25% de CaO, 16,55% de 

Al2O3 e 1,57% de Fe2O3. 

Martins Filho (2015) realizou a análise da composição da cinza pesada do bagaço da 

cana-de-açúcar pelo método de fluorescência de raios-X, obtendo valores de 57,407% de 

SiO2; 1,96% de CaO; 4,31% de Al2O3 e 21,786% de Fe2O3. O autor destaca que as variações 

na quantidade de óxido férrico (Fe2O3) podem estar relacionadas ao cultivo do solo onde é 

realizado o plantio da cana-de-açúcar. 
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Paula el al. (2009) estudaram a composição da cinza com o objetivo de verificar a 

viabilidade de substituir parcialmente o cimento Portland em argamassas. Para isso, 

verificaram a composição por meio da fluorescência de raios-X, encontrando composição 

próxima aos outros autores, notando novamente a presença da sílica (SiO2) de 83,707%, 

7,32%  de Al2O3, 1,183% de CaO e 6,57% de Fe2O3. 

Agredo et al. (2014) analisaram a composição da cinza do bagaço da cana-de-açúcar 

proveniente de uma usina localizada no Valle del Cauca, na Colômbia. Os pesquisadores 

coletaram duas amostras e realizaram o ensaio de fluorescência de raios-X, obtendo valores 

bem próximos aos autores citados anteriormente. As amostras valor médio de, 67,05% de 

SiO2, 6,0% de Al2O3, 5,55% de Fe2O3, 3,85% de CaO. 

Cordeiro el al. (2011) realizaram a análise da atividade pozolânica da cinza do 

bagaço da cana-de-açúcar, oriunda de uma usina de açúcar e álcool do Rio de Janeiro, em 

misturas de argamassas para uso na construção civil. A caracterização química realizada por 

meio do ensaio de fluorescência de raios-X determinou as proporções de 78% de SiO2, 8% de 

Al2O3, 3% de Fe2O3, 2% de CaO.  

Notadamente, os resultados analisados no ensaio de fluorescência de raios-X pelos 

diversos autores e em cinzas coletadas em diversos países, apesar da variação entre os 

componentes apresentados, têm mantido constante a presença massiva do SiO2, Al2O3 e do 

Fe2O3, conforme Tabela 2.12. 

 

Tabela 2.12 – Quantidade de componentes por autor  

Componente 
SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO 

Autor 

Joshua (2014) 63,47% 1,57% 16,55% 2,25% 

Martins Filho (2015) 57,41% 21,79% 4,31% 1,96% 

Paula et al. (2009) 83,71% 6,57% 7,32% 1,18% 

Agredo et al. (2014)  67,05% 5,55% 6,00% 3,85% 

Cordeiro el al. (2011)  78% 3% 8% 2% 

 

2.4.2.2 Matéria orgânica 

 

Nunes (2009) estudou as características físicas e químicas da cinza pesada do bagaço 

da cana-de-açúcar para uso direcionado à construção civil. O autor realizou verificações com 

relação a matéria orgânica presente em amostras de cinza pesada provenientes de quatro 

usinas diferentes – Iguatemi/PR, Cidade Gaúcha/PR, Rondon/PR e São Tomé/PR. Os valores 

encontrados de matéria orgânica total e carbono orgânico foram respectivamente de 3,55% e 
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1,97% (Iguatemi/PR), 5,3% e 2,95% (Cidade Gaúcha/PR), 1,36% e 0,76% (Rondon/PR) e de 

1,35% e 0,75% (São Tomé/PR). 

Martins Filho (2015) analisou o teor de matéria orgânica presente na cinza pesada do 

bagaço da cana-de-açúcar pelos métodos descritos pela norma NBR 13600 (1996), 

encontrando 1,45% de matéria orgânica total média. 

 

2.4.2.3 Densidade real 

 

Os valores de densidade real para a cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar foram 

estudados por diversos autores, utilizando o método do picnômetro para agregados miúdos. 

As densidades encontradas estão descritas na Tabela 2.13. 

 

Tabela 2.13 - Densidade Real da Cinza Pesada 
AUTOR DENSIDADE 

Cordeiro et al. (2011) 2,530 

Martins Filho (2015) 2,750 

Nagano (2014) 2,640 

Berezuk (2015) 2,260 

Altoé (2012) 2,660 

Nunes (2009) 2,610 

Fonte: AUTOR (2017). 

 

2.4.2.4 Granulometria 

 

A composição granulométrica da cinza pesada, de acordo com a ABNT 

NBR 6502:1995, caracteriza-se entre a areia média e a fina, com dimensão dos grãos variando 

entre 0,150 mm e 0,6 mm (NUNES, 2009). 

Altoé (2012) encontrou resultados próximos a Nunes (2009), com caracterização da 

cinza pesada entre areia média e fina, com maior parte dos grãos apresentando diâmetro entre 

0,02 mm e 0,6 mm. 

Castro (2015), por meio de ensaios granulométricos equivalentes aos autores Nunes 

(2009) e Altoé (2012), encontrou valores aproximados quanto à classificação da cinza pesada, 

entre areia média e fina, devido a maior parte dos grãos (96% da amostra) variar de 0,02 mm 

a 0,6 mm. 

 

 



70 

 

2.4.2.5 Tipo de resíduo 

 

Martins Filho (2015) classifica a cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar como um 

“resíduo não inerte” (Classe II-A), devido a solubilização de componentes da cinza pesada 

estar acima do limite mínimo estipulado pela ABNT NBR 10004:2004, conforme Tabela 

2.14. 

 

Tabela 2.14 - Concentração de contaminantes obtidos no extrato solubilizado 

Parâmetro 
Limite Máximo ABNT NBR 

10004:2004 Anexo F (mg/L) 

Concentração  

Cinza Pesada (mg/L) 

Al 0,20 2,121 

As 0,01 0,000 

Ba 0,70 0,000 

Cd 0,01 0,000 

Cr 0,05 0,011 

Cu 2,00 0,000 

Ag 0,05 0,000 

Mn 0,10 0,181 

Fe 0,30 0,000 

Na 200,00 1,819 

Pb 0,01 0,000 

Hg 0,00 Não determinado 

Zn 5,00 0,086 

Fluoreto (F) 1,50 Não determinado 

Fonte: Martins Filho (2015) 

 

Para o ensaio do extrato lixiviado, os valores mantiveram-se dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo Anexo F da ABNT NBR 10004:2004 Martins Filho (2015) classificou a 

cinza pesada como resíduo “não perigoso”, conforme Tabela 2.15. 

 

Tabela 2.15 - Concentração de contaminantes obtidos no extrato lixiviado 

Parâmetro 
Limite Máximo ABNT NBR 

10004:2004 Anexo F (mg/L) 

Concentração Cinza Pesada 

(mg/L) 

As 1,00 0,000 

Ba 70,00 0,000 

Cd 0,50 0,000 

Pb 1,00 0,010 

Cr 5,00 0,054 

Hg 0,10 N.D. 

Ag 5,00 0,008 

Se 1,00 0,000 

Fluoreto (F) 150,00 Não determinado 

Fonte: Martins Filho (2015) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Neste capítulo estão descritas as formas de caracterização por meio de ensaios 

laboratoriais e os locais de coleta dos materiais utilizados. 

 

3.1.1 Emulsão asfáltica modificada por polímero 

 

Na sequência estão apresentados os principais ensaios de caracterização para a 

emulsão asfáltica modificada por polímero utilizadas em misturas de microrrevestimento 

asfáltico a frio. Os resultados obtidos nestes ensaios comprovaram que o produto está dentro 

das especificações, o que vai garantir uma mistura final aplicada com qualidade e 

durabilidade esperada. A emulsão asfáltica modificada por polímero é proveniente de uma 

empresa fabricante de emulsões e asfaltos modificados, situada na rodovia BR-376 em 

Marialva/PR.  

 

3.1.1.1 Viscosidade Saybolt-Furol 

 

O ensaio de viscosidade realizado pelo método de Saybolt-Furol estabelece 

características de escoamento e fluidez da emulsão asfáltica modificada por polímero. A 

NBR 14950:2003 define os procedimentos para realização do ensaio em materiais 

betuminosos empregados na pavimentação para temperaturas de trabalho na faixa 21 oC a 

99 oC e outro procedimento para betuminosos que são utilizados em obras de pavimentação 

em temperaturas mais elevadas, da ordem de 120 oC a 240 oC.  

Para execução desse ensaio é utilizado o viscosímetro Saybolt-Furol, que define o 

tempo que a emulsão asfáltica modificada por polímero leva para escoar para fora do 

equipamento por um dado orifício padrão. Para a emulsão empregada no microrrevestimento, 

a especificação exige um tempo máximo de 70 segundos para escoamento total. 

 

3.1.1.2 Sedimentação 

 

A NBR 6570:2000 determina os padrões e procedimentos para realização do ensaio 

de sedimentação, o qual fornece informações importantes quanto à estabilidade da carga de 
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partícula da emulsão no momento de estocagem no canteiro de obras. O tempo para obtenção 

do resultado é de 5 dias, com uma amostra do produto colocada em uma proveta e, após esse 

período, verifica-se a diferença entre as fases líquida e sólida do produto. No topo da proveta 

forma-se a fase líquida e na parte inferior a semissólida (resíduo asfáltico). A diferença entre 

o topo líquido e a base mais densa não deve ser superior a 5%. Uma emulsão com baixa 

estabilidade apresentará segregação entre a fase líquida (água e emulsificantes) e a fase 

semissólida (resíduo asfáltico) formada por uma matéria de aspecto pastoso. 

 

3.1.1.3 Peneiramento 

 

O ensaio de peneiramento é estabelecido pela NBR 14393:2012, configurando um 

valor menor que 0,15% em peso de retenção das partículas solidificadas da emulsão. O 

processo promove o cisalhamento do ligante em partículas bem pequenas para que essas 

sejam envolvidas na fase aquosa da fabricação. Valores acima de 0,15% podem representar, 

em grande parte dos casos, falha na produção da emulsão, prejudicando o envolvimento total 

dos agregados, bem como o entupimento do sistema de tubulação das usinas móveis. 

 

3.1.1.4 Carga da partícula 

 

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP (IBP, 1996) e a 

NBR 6567:2000 classificam as emulsões como aniônicas e catiônicas, sendo a carga da 

partícula presente na emulsão asfáltica o fator que caracteriza sua forma de ruptura. 

Para emulsões aniônicas (carga negativa), a reação ocorre por temperatura devido ao 

baixo pH. Ao contrário, as emulsões com carga positiva (catiônicas) reagem ao entrar em 

contato com os agregados no momento da mistura, mantendo a estabilidade da emulsão por 

mais tempo durante sua estocagem (REIS, 2005). 

No microrrevestimento, as emulsões asfálticas são de carga positiva, ou seja, 

catiônicas, com o processo de ruptura iniciando no momento da mistura agregado-emulsão 

que ocorre a absorção do emulsificante pelo agregado mineral durante a aplicação do 

microrrevestimento. 
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3.1.1.5 pH 

 

O pH da emulsão asfáltica é determinado por meio de um pHmetro, equipamento 

este que deve ser calibrado com solução padrão. Os procedimentos são descritos pela norma 

NBR 6299:2012, sendo admitido pH máximo de 6,5. 

 

3.1.1.6 Resíduo seco por evaporação  

 

O ensaio para análise de resíduo seco por evaporação consiste na determinação do 

teor de ligante asfáltico presente na emulsão após todo processo de fabricação. Regido pela 

NBR 14896:2012, o procedimento consiste na evaporação em uma amostra de 300,00 g ± 

1,00 g de emulsão asfáltica modificada por polímero, sendo exigido no mínimo 62% de 

resíduo presente ao final da evaporação. Resíduos abaixo de 62%, prejudicam o processo de 

adesividade entre os agregados devido à baixa quantidade de ligante e o consequente 

desprendimento do material após aplicação. 

 

3.1.2 Resíduo da emulsão asfáltica 

 

Após a caracterização da emulsão asfáltica modificada por polímero, o resíduo 

necessita de análises de verificação. Uma vez, ao final do processo de aplicação, cura e 

secagem, o material presente na faixa de rolamento consiste basicamente em agregado e 

ligante e este ligante deve atender aos padrões de qualidade exigidos pelas normas vigentes 

descritas nos subitens a seguir. 

 

3.1.2.1 Penetração 

 

O ensaio de penetração consiste em determinar a medida em décimos de milímetros 

que uma agulha padrão penetra na amostra de resíduo asfáltico, sob condições determinadas 

pela NBR 6576:2007. É utilizada uma amostra de 100 g por um tempo de 5 s a uma 

temperatura controlada de 25 oC. 

A norma estabelece a especificação entre 45 décimos de mm e 100 décimos de mm, 

uma vez que penetração abaixo de 45 décimos de mm indica um ligante muito consistente que 

pode apresentar trincas e envelhecimento precoce do asfalto. Para ligantes muito moles, de 
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baixa consistência, com penetração acima de 100 mm, pode ocorrer o escorregamento e 

afloramento do ligante após a liberação do tráfego. 

 

3.1.2.2 Ponto de amolecimento 

 

O ensaio de ponto de amolecimento determinado pelo método do anel e bola é 

estabelecido pela norma NBR 6560:2016. A norma exige temperaturas acima de 55 oC, o que 

visa garantir, ao receber as ações do tráfego e intempéries, os padrões de qualidade e 

durabilidade necessários. 

 

3.1.2.3 Viscosidade Brookfield 

 

O ensaio para determinação de viscosidade do resíduo é realizado empregando-se 

método de Brookfield com procedimentos e especificações da NBR 15184:2004. 

 

3.1.2.4 Recuperação elástica 

 

A recuperação elástica consiste na capacidade do material asfáltico em retornar ao 

seu estado inicial. A norma DNIT-ME 130 (2010) apresenta procedimentos e especificações 

para a determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos por meio do ductilômetro, 

com valor mínimo admitido de 70%. 

 

3.1.3 Agregados 

 

Os agregados minerais usados nessa pesquisa são de origem basáltica, provenientes 

da Pedreira Mandaguari, do Grupo Siqueira, situada na Estrada Keller (sem número) 

em Mandaguari/PR.  

 

3.1.3.1 Análise granulométrica 

 

Os procedimentos do ensaio de granulometria são estabelecidos pela 

NBR NM 248:2003, observando a sequência de peneiras e a faixa granulométrica 

estabelecidas pela norma DNIT-ES 035 (2005). 
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Atender à faixa de projeto estabelecida garante a qualidade e a durabilidade do 

revestimento, visto que, por ser uma camada delgada, os agregados são os principais 

responsáveis por suportar as solicitações de tráfego. 

 

3.1.3.2 Densidade real 

 

O ensaio de densidade real se baseia nas especificações e procedimentos da norma 

DNER ME 084 (1995), no qual utiliza-se o picnômetro (Figura 3.1) para determinação da 

densidade real das amostras. 

 

Figura 3.1 - Ensaio de densidade real 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

3.1.3.3 Equivalente em areia 

 

O ensaio de equivalente em areia (Figura 3.2) é considerado um dos mais 

importantes parâmetros para se determinar a boa trabalhabilidade da mistura de MRAF. 

Conforme previsto nas normas NBR 14948:2003 e DNER ME 054 (1997), a especificação 

mínima é de 60%, sendo que, quando os valores se apresentam menores, ocorrerá a ruptura 

precoce da emulsão, sem o tempo mínimo exigido para a mistura no equipamento e para o 
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espalhamento. Por consequência, o teor de ligante e de água aumentam, prolongando o 

período final da cura, podendo inclusive afetar a qualidade final do revestimento. 

 

Figura 3.2 – Ensaio de equivalente em areia 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

3.1.3.4 Abrasão pelo método Los Angeles 

 

O ensaio de abrasão Los Angeles fornece informações quanto à resistência – abrasão e 

degradação – do agregado, sendo realizado de acordo com a NBR 14948:2003 ou a DNER 

ME 035 (1998). O valor máximo aceitável de desgaste após execução do ensaio é de 40%, 

apresentando, assim, características quanto à dureza e rugosidade, sendo estas as propriedades 

que garantem boa macrotextura ao microrrevestimento.   

 

3.1.3.5 Absorção do azul de metileno 

 

Segundo a NBR 14949:2003, o procedimento de ensaio determina o teor de materiais 

do tipo argilominerais presentes no material passante na peneira nº 200 (abertura da malha de 

0,075 mm). Este ensaio fornece informações quanto à reatividade superficial destes 

argilominerais, fator este importante no procedimento de formulação química da emulsão 

asfáltica, possibilitando uma formulação específica para aquele material para que ocorra boa 

coesão, trabalhabilidade e tempo de misturação. Na Figura 3.3 são mostrados os 

equipamentos para a execução do ensaio. 
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Figura 3.3 – Equipamentos usados no ensaio de absorção do azul de metileno 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Trata-se de um ensaio de verificação visual, sendo definido seu resultado baseado na 

formação de uma auréola mais acentuada em azul e o interior do círculo com a cor azul mais 

clara.   

 

3.1.3.6 Fluorescência por raios-X 

 

O ensaio de fluorescência de raios-X consiste em uma técnica não destrutiva que 

fornece resultados de forma qualitativa e quantitativa, permitindo identificar os elementos 

minerais que compõe a cinza do bagaço da cana com relação a sua cristalinidade, bem como, 

suas respectivas proporções.  

A análise de fluorescência de raios-X da cinza pesada, foi realizado no Complexo de 

Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá. O 

difratômetro, equipamento utilizado para análise, é da marca Shimadzu, modelo D6000, com 

fonte de Cu 40 Kv e 30 mA, filtro de níquel, conectado a um sistema totalmente 

computadorizado.  

 

3.1.4 Água 

 

A água utilizada para o processo da mistura é proveniente da rede de abastecimento 

local. 
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3.1.5 Cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar 

 

A cinza pesada utilizada para a presente pesquisa foi fornecida pela Usina Santa 

Terezinha, localizada na Gleba Chapecó, distrito de Iguatemi/PR, coletada em baldes de 20 

litros e transportado até o laboratório de pavimentação da Universidade Estadual de Maringá 

(Lapav/UEM) para análises. Conforme apresentado na Figura 3.4, é possível notar que o 

material fica estocado em local aberto, numa espécie de bota-fora da usina. 

 

Figura 3.4 - Estoque de cinza pesada 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

3.1.5.1 Análise granulométrica 

 

O ensaio de granulometria da cinza é estabelecido pela norma NBR NM 248:2003, de 

acordo com a sequência de peneira estabelecidas pela especificação de serviço DNIT-ES 035 

(2005). 

 

3.1.5.2 Densidade real 

 

A determinação da densidade real para a cinza pesada é feita de acordo com o método de 

ensaio DNER ME 084 (1995). 
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3.1.5.3 Absorção do azul de metileno 

 

A verificação da absorção do azul de metileno pela cinza foi realizada de acordo com 

a norma NBR 14949:2003. 

 

3.1.5.4 Matéria orgânica 

 

O ensaio para determinação do teor de matéria orgânica obedece às especificações da 

NBR 13600:1996 – Solo – Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440 oC de 

acordo com o seguinte procedimento: 

a. Realiza-se a pesagem do recipiente (cadinho); 

b. Separa-se 50 g da amostra para o ensaio; 

c. Coloca-se o cadinho com a amostra dentro da estufa durante 24h (temperatura entre 

105 oC e 110 oC); 

d. Retira-se o cadinho da estufa deixando no dessecador vedado com papel alumínio. 

Após atingir a temperatura ambiente, registra-se a massa inicial (Mi); 

e. Após registro da massa inicial seca, colocar o cadinho na mufla com aumento 

gradual da temperatura até 440 oC por período de 12 horas; 

f. Ao final do período de 12 horas na mufla, a amostra é retirada do equipamento e 

aguarda-se chegar à temperatura ambiente para o registro da massa final (Mf). 

Com a massa inicial (Mi) e a massa final (Mf), utiliza-se a Equação 1 para obter-se o 

valor da matéria orgânica (MO) em porcentagem: 

 

𝑀𝑂 = (1 −
𝑀𝑓

𝑀𝑖
) ∗ 100 

Sendo: 

MO: teor de matéria orgânica (%); 

Mi: Massa da amostra após 24 horas em estufa (g); 

Mf: Massa da amostra após 12 horas em mufla (g). 

 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Saneamento Ambiental da UEM, situado no 

Bloco 12.  Utilizou-se uma mufla (Figura 3.5) em temperatura de 440 oC, pelo período de 14 

horas, uma vez que, como o laboratório não funciona 24 horas, a amostra foi colocada às 

(1) 
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17h00min e retirada às 7h00min do dia posterior. Foram seguidas as especificações da 

NBR 13600:1996 – Solo – Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440 oC. 

 

Figura 3.5 - Mufla 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Após o período do ensaio, o material foi retirado da mufla e colocado em um 

dessecador (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6 – Amostra no dessecador 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

3.1.5.5 Fluorescência por raios-X 

 

O ensaio de fluorescência por raios-X para cinza pesada possui os mesmos 

procedimentos realizados no item 3.1.3.6. 
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3.2 MÉTODOS 

 

Neste tópico são explanados os procedimentos metodológicos e as normas utilizadas 

para realização dos ensaios e verificações técnicas dos materiais utilizados. 

 

3.2.1 Verificação do desempenho da mistura 

 

Para a verificação das propriedades e desempenho das misturas de 

microrrevestimento asfáltico a frio, foram seguidas as recomendações de ensaios para análise 

de desempenho da NBR 14948:2003. A mistura modificada com cinza pesada do bagaço da 

cana-de-açúcar e a mistura convencional foram submetidas aos mesmos ensaios de 

verificação, conforme segue: 

 NBR 14746:2001 – Microrrevestimentos a frio e lama asfáltica: Determinação de 

perda por abrasão úmida – WTAT (Wet Track Abrasion Test); 

 NBR 14841:2002 – Microrrevestimentos a frio: Determinação de excesso de asfalto 

e adesão de areia pela máquina LWT (Load Wheel Tester); 

 NBR 14798:2002 – Microrrevestimentos asfálticos – Determinação da coesão e 

características da cura pelo coesímetro; 

 NBR 14757:2001 – Microrrevestimentos e lamas asfálticas - Determinação da 

adesividade de misturas – WST (Wet Stripping Test); 

 NBR 14758:2001 – Microrrevestimentos asfálticos – Determinação do tempo 

mínimo de misturação; 

 

O método para determinação do teor ótimo de ligante para misturas de 

microrrevestimento asfáltico a frio e para a lama asfáltica obedece às recomendações da ISSA 

TB 111 (1990). Essas recomendações consistem na combinação dos ensaios realizados pelos 

equipamentos WTAT (Wet Track Abrasion Test) especificado pela ISSA TB 100 (1990) e a 

NBR 14746:2001 e LWT (Load Wheel Tester) especificado pela ISSA TB-109 (1990) e a 

NBR 14841:2002. 
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3.2.1.1  Verificação WTAT 

 

O ensaio mecânico Wet Track Abrasion Test (WTAT), consiste em um procedimento 

que determina o teor mínimo de ligante asfáltico para misturas de microrrevestimento 

asfáltico a frio. Este teste simula condições de abrasão entre pneu e pavimento, como em 

situações de frenagem em curvas realizadas pelo tráfego com o pavimento em condições 

úmidas. O procedimento de ensaio consiste na moldagem de corpos-de-prova em formato 

circular, com 280 mm de diâmetro e 6 mm de espessura ( 

Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 – Corpo de prova para o ensaio WTAT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

A amostras ficaram submersas em água (25 ℃) por 1 hora e por 6 dias, sendo que, 

após esse período cada amostra foi inserida no equipamento e submetida a uma carga abrasiva 

rotativa de 2,3 kg por um período de 5 minutos, conforme Figura 3.8. 

Ao final, secou-se o corpo-de-prova para pesagem e verificação da perda de material 

que essa amostra teve após os procedimentos do ensaio. As perdas máximas para as amostras 

submersas por 1 horas e 6 dias, foram respectivamente 538 g/m2 e 807 g/m2, sendo que o teor 

de ligante que atender a essas duas condições é considerado o teor mínimo de ligante 

asfáltico.  
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Figura 3.8 – Execução do ensaio WTAT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

De modo geral, a curva é plotada em um gráfico por meio da obtenção de 5 pontos, 

os quais são gerados por análise em corpos-de-prova dosados com os teores de emulsão 

asfáltica de 8%, 9%, 10%, 11% e 12%. Cada amostra dosada com esses teores de emulsão 

asfáltica modificada por polímero gera um valor de desgaste, o qual é plotado no gráfico 

obtendo-se uma curva conforme a Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Curva WTAT (Wet Track Abrasion Test) 

 
Fonte: ISSA TB-111 (1990). Adaptado (2017) 

 

 

3.2.1.2 Verificação LWT 

 

Assim como o ensaio WTAT, o LWT consiste em um simulador de tráfego 

laboratorial, o qual possibilita determinar o teor de ligante máximo para misturas de 

microrrevestimento asfáltico a frio. O procedimento consiste em submeter o corpo de prova 

com dimensões de 50 mm de largura por 375 mm de comprimento (Figura 3.10) a um 

processo de compactação no equipamento de 1000 ciclos com carga de 57 kg, conforme 

apresentado na Figura 3.11.  
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Figura 3.10 – Corpos de prova para o ensaio LWT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Figura 3.11 – Execução do ensaio LWT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

 Ao final do procedimento de compactação, a amostra é lavada, seca e pesada. 

Coloca-se sobre a amostra 300 g de areia (Figura 3.12), a qual é submetida a mais 100 ciclos 

com a mesma carga (57 kg). O corpo de prova é pesado mais uma vez, sendo que o aumento 

de massa devido à adesão de areia ao corpo de prova não deve ultrapassar 538 g/m2. 
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Figura 3.12 – Corpo de prova com areia para o ensaio LWT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Assim como o ensaio WTAT, a plotagem do gráfico baseia-se nos teores de emulsão 

asfáltica utilizada para dosagem dos corpos de prova. As dosagens utilizadas devem ser as 

mesmas do WTAT, as quais são, geralmente, de 8%, 9%, 10%, 11% e 12%, gerando o gráfico 

conforme a Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 - Curva LWT (Load Wheel Tester) 

 

Fonte: ISSA TB-111 (1990). Adaptado (2017) 
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3.2.1.3 Determinação do tempo de cura da mistura por meio do coesímetro 

 

O ensaio denominado como Modified Cohesion Tester (MCT), simula condições de 

pressão da ordem de 0,20 MPa, exercida por um veículo médio que venha a trafegar sobre o 

revestimento, fornecendo informações quanto à resistência à torção de uma amostra de 

microrrevestimento asfáltico a frio moldada conforme Figura 3.14.  

 

Figura 3.14 – Moldes para ensaio de coesão 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

 

A simulação da pressão exercida por um veículo médio é feita pelo coesímetro, 

mostrado na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 – Equipamento para ensaio de coesão 

  
Fonte: AUTOR (2017) 
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A cura final da mistura aplicada ao pavimento ocorre quando a coesão entre 

agregado e asfalto é completa, sendo que nessa situação a água inserida para a formação da 

mistura de microrrevestimento foi totalmente deslocada para a superfície da camada e 

consequentemente ocorre a separação do asfalto presente na emulsão asfáltica e da água. 

O tempo para que todo esse processo ocorra é variável, uma vez que as condições 

ambientais, características dos agregados e da emulsão asfáltica influenciam nesse período de 

cura e liberação ao tráfego. 

A norma da ISSA TB-139 (1990) classifica as misturas da seguinte forma: 

• Para torques de 12 kg a 13 kg.cm os quais correspondentes aos primeiros 30 

minutos de moldagem do microrrevestimento, pode-se definir a mistura de ruptura rápida; e 

• Para torques de 20 kg a 21 kg.cm os quais correspondem à primeira hora de 

moldagem do microrrevestimento, pode-se definir a mistura de ruptura rápida para abertura ao 

tráfego. 

   

3.2.1.4 Verificação WST 

 

O ensaio de verificação WST analisa a compatibilidade da mistura agregado-ligante. 

O procedimento consiste em submeter um corpo de prova entre 6 mm a 8 mm de espessura 

por 60 mm de diâmetro da mistura curada à água em ebulição por um período de 3 minutos. 

Para a realização do ensaio são necessários equipamentos como tela de amianto, cesta 

metálica e bico de Bunsen. 

Ao término do ensaio, analisa-se na amostra o quão ficou recoberta a superfície total 

do agregado pelo ligante asfáltico, sendo esta uma análise totalmente visual e expressa em 

porcentagem. Valores acima de 90% são considerados satisfatórios, entre 75% e 90% 

razoáveis e abaixo de 75% insatisfatórios.  

 

3.2.1.5 Determinação do tempo mínimo de misturação 

 

Os procedimentos para determinação do tempo de misturação de microrrevestimento 

asfáltico a frio têm suas diretrizes descritas na norma NBR 14758:2001. 

O tempo mínimo exigido é de 120 segundos, englobando 30 segundos para o tempo 

de incorporação e homogeneização dos materiais no recipiente (água, agregados, emulsão 

modificada por polímero, fíler e aditivos se necessário) e 90 segundos para o tempo de 

trabalhabilidade da mistura até seu endurecimento e/ou rompimento da emulsão asfáltica 
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modificada por polímero. A mistura deve manter o aspecto fluído por no mínimo 120 

segundos, tempo este necessário para simular as situações reais de aplicação em uma via.  

Para isso, a mistura é feita dentro de um recipiente com agregado mineral, emulsão 

asfáltica, água e fíler, conforme Figura 3.16. O material é homogeneizado e controlado o 

tempo em que a mistura se mantém fluida até o momento de rompimento da emulsão asfáltica 

modificada por polímero, situação esta em que a mistura perde a fluidez e “trava” durante a 

mistura manual.  

 

Figura 3.16 – Processo do ensaio de misturação 

 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Contudo, a mistura não deve ter fluidez por mais de 5 minutos, situação esta que 

representa quantidade excessiva de água ou falha na formulação da emulsão asfáltica 

modificada por polímero. Períodos acima de 5 minutos resulta em um tempo maior de 

rompimento da emulsão asfáltica e, consequentemente, torna-se necessário maior tempo de 

secagem para liberação ao tráfego. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.2.2 Dosagem 

 

O processo de dosagem consiste em determinar as proporções dos insumos nas 

quantidades ótimas, de modo que os materiais tenham boa interação, trabalhabilidade e 

facilidade da aplicação no campo, de tal forma que não ocorram problemas como o uso em 

excesso de emulsão asfáltica (exsudação) ou a falta dela (desprendimento), bem como 

desgaste precoce da camada de microrrevestimento. 

Os ensaios de verificação que fornecem informações quanto às propriedades dos 

materiais são de grande importância, contudo, materiais de qualidade não garantem sozinhos 

uma mistura do microrrevestimento asfáltico a frio de qualidade. Isso porque alguns 

materiais, quando misturados, podem apresentar incompatibilidade entre si, por isso a 

importância das verificações dos materiais de forma isolada e da mistura. 

 

3.2.2.1 Verificação da granulometria 

 

Em primeiro momento, determina-se a proporção de agregados minerais na mistura 

de modo a enquadrar na faixa granulométrica especificada pela norma DNIT-ES 035 (2005).  

A faixa de estudo adotada é a Faixa II por ser a faixa intermediária da três 

disponibilizadas pela norma DNIT-ME 035 (2005). É recomendada para aplicação em 

rodovias de tráfego pesado ou para rodovias com trilhas de rodas. 

Com o intuito de minimizar qualquer influência devida à alteração da granulometria 

durante o processo de dosagem, a composição granulométrica foi manipulada de tal forma 

que resultasse em uma curva granulométrica próxima da curva média da Faixa II (Figura 

3.17) especificada pela norma DNIT-ME 035 (2005), assim, toda a pesquisa se baseou em 

corpos de prova com a mesma curva granulométrica, seja com o uso do resíduo ou sem ele. 
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Figura 3.17 - Curva granulométrica (Faixa II) 

 
Fonte: DNIT-ES 035 (2005). Adaptado (2017) 

 

Dessa forma, foram feitas duas misturas de modo que a fração correspondente à 

passante na peneira No 50 e retida na peneira No 100 (Figura 3.18) da mistura padrão foi 

substituída por cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar, obtendo-se a mistura modificada 

com CBC.  
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Figura 3.18 – Fração retida na peneira No 100 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Para esse procedimento, o material foi peneirado respeitando a sequência de peneiras 

da especificação de serviço DNIT-ME 035 (2005), sendo cada fração retida, reservada e 

identificada conforme Figura 3.19 e Figura 3.20.  

 

Figura 3.19 – Composição da mistura padrão 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

CBC  Pó de pedra 
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Figura 3.20 - Composição da mistura modificada com CBC 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Com o conhecimento das porcentagens da curva média, criou-se uma mistura de 

20 kg para cada uma das amostras (padrão e com CBC), sendo adicionadas as frações 

correspondentes, em massa, de cada uma das peneiras da sequência padrão. 

A quantidade de material necessária em cada peneira para a obtenção de 20 kg de 

material para cada amostra é representada pela Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 - Quantidade de material por peneira 

Material Mistura padrão e Mistura com CBC 

Peso total (kg): 20,00 

Peneiras mm Quantidade de material por peneira (kg) 

3/8 9,500 0 

Nº4 4,750 4,00 

Nº8 2,360 4,50 

Nº16 1,180 3,70 

Nº30 0,600 2,50 

Nº50 0,330 1,60 

Nº100 0,150 1,20 

Nº200 0,075 0,50 

Fundo - 2,00 

 Fonte: AUTOR (2017) 
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3.2.2.2 Verificação do teor ótimo de emulsão asfáltica modificada por polímero 

 

A determinação do teor ótimo de ligante na mistura combina o resultado de dois 

ensaios: LWT e WTAT. O LWT fornece, ao final, o teor máximo de ligante que a mistura 

pode receber, baseando-se na absorção de areia. Por outro lado, o WTAT fornece o teor 

mínimo de ligante necessário fundamentado no desgaste do corpo de prova após ser 

submetido ao ensaio.  

Por fim, a combinação dos gráficos obtidos nos dois ensaios fornece, no cruzamento 

das curvas, o teor ótimo de ligante. A Figura 3.21 apresenta a combinação dos gráficos, 

sendo, no ponto de cruzamento das curvas, o teor ótimo necessário para a mistura final. 

 

Figura 3.21 - Teor ótimo (combinação das curvas WTAT e LWT) 

 

Fonte: ISSA TB-111 (1900). Adaptado (2017) 
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4 RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os ensaios de caracterização do agregado mineral 

proveniente da Pedreira Expressa de Londrina-PR, da emulsão asfáltica modificada por 

polímero e de seu resíduo, insumos estes utilizados para concepção do projeto de dosagem da 

mistura de microrrevestimento asfáltico a frio. 

 

4.1 EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO 

 

A emulsão asfáltica modificada por polímero utilizada para o projeto de dosagem foi 

fabricada por uma empresa especializada na fabricação de asfaltos e emulsões modificadas. A 

Tabela 4.1 apresenta os resultados de caracterização da emulsão asfáltica modificada por 

polímero. 

 

Tabela 4.1 – Ensaios de caracterização da emulsão asfáltica modificada por polímero 
Emulsão Asfáltica Catiônica Modificada por 

Polímero  

3,4 % de 

polímero 
RC-1C-E 

Ensaio sobre a Emulsão Asfáltica 
Resultados Limites 

Método de 

Ensaio 
I II Média Mín. Máx. 

Viscosidade Saybolt-Furol, s, a 25 oC, máximo NBR 14491 19,1 19 19,05 20 100 

Sedimentação, % em peso máximo NBR 6570 0,45 0,55 0,5 - 5 

Peneiração, 0,84 mm, % em peso máximo NBR 14393 0,00 0,00 0,00 - 0,10 

Resíduo seco por Evaporação, % mínimo NBR 14896 62,6 62,7 62,65 62,00 - 

Carga da partícula NBR 6567 positiva positiva positiva positiva 

Ph máximo NBR 6299 6,0 6,1 6,05 - 6,50 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Conforme os valores apresentados na Tabela 4.1, pode-se averiguar que os resultados 

dos ensaios de caracterização atenderam às especificações exigidas para a emulsão asfáltica 

modificada por polímero. O ensaio de viscosidade Saybolt-Furol apresentou-se fora da 

especificação próximo limite inferior. Os valores de sedimentação e peneiração estão bem 

abaixo dos valores máximos permitidos pela norma, fatores estes que indicam uma boa 

estabilidade e homogeneidade da emulsão asfáltica.  Dentre os ensaios realizados, o resíduo 

seco por evaporação possui grande importância, por que mostra a quantidade de cimento 

asfáltico de petróleo (CAP) modificado que efetivamente fica no revestimento após processo 

de cura e secagem. No processo de fabricação, a quantidade de resíduo seco é fator crucial 
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para obtenção do produto dentro da especificação e de baixo custo, visto que, o CAP 

modificado representa o insumo de maior custo. 

O pH da emulsão é controlado por adição de ácido, de modo que a emulsão catiônica 

reage em contato com a interface do agregado por diferença de carga e pH, promovendo 

assim a iteração agregado-emulsão e seu envolvimento completo pelo ligante. 

 

4.2 RESÍDUO DA EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO 

 

O material asfáltico utilizado para o projeto de dosagem consiste em uma emulsão 

asfáltica catiônica modificada por polímero. A Tabela 4.2 apresenta os resultados de 

caracterização do resíduo da emulsão asfáltica modificada por polímero. 

 

Tabela 4.2 - Resultados dos ensaios de caracterização do resíduo da emulsão asfáltica 

modificada por polímero 

Características Método de Ensaio Limites 

ENSAIO SOBRE O RESÍDUO ASFÁLTICO 

Penetração a 25 oC, 100 g, 5 s NBR 6576 50 a 100 

Ponto de amolecimento, oC mínimo NBR 6560 55 

Viscosidade Brookfield a 135 oC, Sp 21, 20 rpm, mín. cP NBR 15184 600 

Recuperação elástica a 25 oC, 20 cm, % mínimo NBR 15086 70 

RESULTADOS DOS ENSAIO SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO ASFÁLTICA  

Ensaio sobre o Resíduo Asfáltico 
Resultados 

Método de Ensaio I II Média 

Penetração a 25 oC, 100 g, 5 s NBR 6576 67,0 68,0 67,5 

Ponto de amolecimento, oC NBR 6560 60,0 61,0 60,5 

Viscosidade Brookfield a 135 oC, Sp 21, 20 rpm, cP NBR 15184 1670,0 1675,0 1672,5 

Recuperação elástica a 25 oC, 20 cm, % NBR 15086 73,0 74,0 73,5 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

A caracterização do resíduo da emulsão asfáltica define as propriedades do cimento 

asfáltico de petróleo (CAP) modificado com polímero. A Tabela 4.2, mostra que todos os 

índices de verificação do CAP atendem às especificações das normas vigentes. Na análise do 

resíduo, um dos ensaios mais importantes é o de recuperação elástica, que mostra se o 

processo de modificação do CAP foi realizado de forma eficiente, bem como a quantidade de 

polímero adicionada ao CAP foi realmente a especificada pela norma DNIT-ES 035 (2005), 

com um valor mínimo de 3% de polímero. 
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4.3 AGREGADOS 

 

Os agregados utilizados são de origem basáltica provenientes de uma pedreira 

situada em Londrina/PR. O material foi coletado diretamente da bica da esteira 

transportadora, tanto para o pedrisco quanto para o pó de pedra. 

 

4.3.1 Análise granulométrica 

 

A granulometria foi realizada de forma individual, analisando-se o pedrisco (Tabela 

4.3) e o pó de pedra (Tabela 4.4), baseada na especificação da NBR NM 248:2003 para 

procedimento de ensaio, observando a sequência de peneiras estabelecidas pela norma DNIT-

ES 035 (2005). 

 

Tabela 4.3 - Granulometria individual do pedrisco 

Material Pedrisco 

Peso seco (g): 693,56 

Peneiras mm 
Material Material Material Material 

Retido (g) Retido (%) Passante (g) Passante (%) 

3/8 9,5 0,00 0,00 693,56 100,00 

N04 4,75 345,18 49,77 348,38 50,23 

N08 2,36 324,38 96,54 24,00 3,46 

N016 1,18 15,53 98,78 8,47 1,22 

N030 0,60 1,83 99,04 6,64 0,96 

N050 0,33 0,56 99,12 6,08 0,88 

N0100 0,15 0,32 99,17 5,76 0,83 

N0200 0,075 0,28 99,21 5,48 0,79 

Fundo - 5,48 100,00 - - 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Tabela 4.4 - Granulometria individual do pó de pedra 
Material Pó de pedra 

Peso seco (g): 758,71 

Peneiras mm 
Material Material Material  Material 

Retido (g) Retido (%) Passante (g) Passante (%) 

3/8 9,5 0,00 0,00 758,71 100,00 

N04 4,75 0,00 0,00 758,71 100,00 

N08 2,36 111,8 14,74 646,91 85,26 

N016 1,18 270,83 50,43 376,08 49,57 

N030 0,60 202,17 77,08 173,91 22,92 

N050 0,33 76,73 87,19 97,18 12,81 

N0100 0,15 14,09 89,05 83,09 10,95 

N0200 0,075 10,22 90,40 72,87 9,60 

Fundo  - 72,87 100,00 - - 

Fonte: AUTOR (2017) 
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O material pétreo utilizado para o projeto de dosagem tem origem basáltica.  Os 

resultados de granulometria dos agregados são apresentados pela Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Granulometria da mistura padrão 

Material Mistura padrão 

Peso seco (g): 999,7 

Peneiras mm 
Material Material Material Material 

Retido (g) Retido (%) Passante (g) Passante (%) 

3/8 9,5 0,00 0,00 997,50 100,00 

N04 4,75 198,80 19,93 799,00 80,07 

N08 2,36 211,70 21,22 587,00 58,85 

N016 1,18 190,10 19,06 396,90 39,79 

N030 0,60 128,80 12,91 268,10 26,88 

N050 0,33 78,50 7,87 189,60 19,01 

N0100 0,15 58,70 5,88 130,90 13,12 

N0200 0,075 29,85 2,99 101,05 10,13 

Fundo - 100,50 10,08 - - 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

A Figura 4.1 representa a curva granulométrica da mistura de pedrisco com o pó de 

pedra. Verifica-se que a curva da mistura se sobrepõe sobre a curva média da faixa II 

especificada pela norma DNIT-ES 035 (2005). 

 

Figura 4.1 - Curva granulométrica (mistura padrão) 

 
Fonte: AUTOR (2017) 
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4.3.2 Densidade real 

 

A densidade real foi determinada pelo ensaio do picnômetro, seguindo os 

procedimentos especificados pela DNER ME 084 (1995). Foram realizadas duas verificações 

para a fração do pó de pedra retida na peneira no 100 conforme Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Densidade real dos agregados 

Amostra 1 2 Média 

Pó de pedra 3,077 3,077 3,077 

 Fonte: AUTOR (2017) 

 

Para agregados de origem basáltica, como no caso do material utilizado nesse estudo, 

a média da densidade real encontrada no ensaio realizado foi de 3,077, enquadrando-se dentro 

das faixas de valores encontradas para o mesmo tipo de rocha (2,800 a 3,100). 

 

4.3.3 Equivalente em areia 

 

O ensaio de equivalente em areia foi realizado com a mistura padrão conforme 

previsto nas normas NBR 14948:2003 e DNER ME 054 (1997) e seu resultado representado 

pela Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Equivalente em areia 

Amostra 1 2 3 

Leitura do topo de areia (cm) 6,8 6,9 7,0 

Leitura do topo de argila (cm) 9,0 9,2 9,4 

Equivalente em areia (%) 75,55 75,00 74,46 

Média  (%) 74,73   

  Fonte: AUTOR (2017) 

 

Os resultados demonstram um material com baixo teor de argilominerais em sua 

composição, fator esse favorável para boa qualidade e interação da mistura. O valor de 

referência é de no mínimo 60, contudo a extração do material na jazida pode apresentar 

variações (erros no procedimento de decapagem de rocha podem tornar o material impróprio 

para uso). Trabalhar com materiais acima do limite exigido pela especificação fornece maior 

segurança para uso desse agregado. 
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4.3.4 Abrasão pelo método Los Angeles 

 

O ensaio de abrasão pelo método Los Angeles foi realizado no pedrisco (fração 

retida na peneira No 4), segundo a DNER 035/98 – ME, consultado representados pela Tabela 

4.8. 

Tabela 4.8 - Abrasão Los Angeles 

Amostra 1 2 3 

Desgaste (%) 32 33 35 

Média (%) 33   

 Fonte: AUTOR (2017) 

 

A verificação do método de abrasão apresenta a capacidade que o material possui em 

suportar o desgaste ocasionado por ações mecânicas externas, como o tráfego por exemplo. A 

norma de referência exige valores inferiores a 40%, e no caso do material utilizado, o valor 

médio de 33% apresentou-se com valor próximo ao limite. Dessa forma, torna-se importante 

que a cada nova detonação ou mudança de veio rochoso da jazida sejam realizados novos 

ensaios de caracterização para garantir que o material aplicado esteja dentro da especificação 

e não comprometa a qualidade final dos serviços. 

 

4.3.5 Absorção do azul de metileno 

 

O ensaio de absorção do azul de metileno foi realizado segundo a NBR 14949:2003, 

o procedimento de ensaio determina o teor de materiais do tipo argilominerais presentes no 

material passante na peneira nº 200 (abertura da malha de 0,075 mm). Os resultados são 

apresentados na Tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9 - Azul de metileno 

Amostra 1 2 3 

Solução (mg/g) 6,5 6,5 6,5 

Média (mg/g) 6,5   

 Fonte: AUTOR (2017) 

 

As verificações das 3 amostras confirmaram-se com o mesmo valor. A absorção do 

azul de metileno para o material passante na peneira nº 200 representa a reatividade do 

argilomineral presente no agregado. Conhecer esta reatividade tem grande importância no 

processo de formulação da emulsão asfáltica, pois quanto mais alta absorção, maior a 

reatividade e consequentemente será afetada a trabalhabilidade da mistura de 
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microrrevestimento asfáltico. Altos teores de absorção, porém dentro da especificação 

normativa, podem em alguns casos influenciar diretamente no custo final de produção do 

produto asfáltico, uma vez que, para manter a estabilidade e a trabalhabilidade necessária o 

uso de aditivos químicos pode ser necessário. 

Identificou-se esta situação para o teor de solução de 6,5 mg/g conforme a Figura 

4.2, que apresenta o papel filtro com a execução o ensaio. 

 

Figura 4.2 – Azul de metileno 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

O papel filtro foi utilizado para verificar o momento em que ocorre a absorção 

máxima do azul de metileno pelo agregado. As dosagens são aumentadas (a cada 0,5 mg/g) e 

gotejadas no papel filtro até que ocorra a formação de um contorno bem acentuado da cor azul 

de forma que, após atingir a absorção máxima, os próximos gotejamentos não apresentam 

diferença acentuada entre si, conforme se verifica nos pontos anteriores ao valor encontrado 

de 6,5 mg/g. Trata-se de uma verificação baseada na experiência do laboratorista e pode 

apresentar sensíveis variações, sendo que na dúvida, o ensaio é repetido por outro 

laboratorista. 

A Tabela 4.10 apresenta as características do agregado mineral utilizado para a 

dosagem do microrrevestimento asfáltico a frio.  
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Tabela 4.10 – Caracterização do agregado 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

Características Método de Ensaio Limites 

Densidade real DNER 309/97 - ES - 

Equivalente em areia DNER 054/97 - ME > 60% 

Abrasão pelo método Los Angeles DNER 035/98 - ME ≤ 40% 

Absorção de azul de metileno NBR 14949/2003 10,0 mg/g (máx.) 

Durabilidade DNER 089/94 - ME Perda inferior a 15% 

RESULTADO DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

Ensaio sobre o Agregado 
Resultados 

Método de Ensaio I II III Média 

Densidade real DNER 309/97 - ES 3,077 3,077 3,077 3,077 

Equivalente em areia DNER 054/97 - ME 75,55 75,00 74,46 74,73 

Abrasão pelo método Los Angeles DNER 035/98 - ME 32% 33% 35% 33% 

Absorção de azul de metileno NBR 14949/2003 6,5 6,5 6,5 6,5 

Durabilidade DNER 089/94 - ME 8% 9% 7% 8% 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Os valores obtidos nos ensaios confirmam-se dentro das especificações, situação que 

proporciona segurança maior para elaboração da dosagem final da mistura de 

microrrevestimento. A análise e verificação das propriedades do agregado mineral utilizado 

na mistura garante a qualidade final da mistura e do serviço aplicado. No que se refere a 

formulação da emulsão asfáltica, ensaios de equivalente em areia e absorção de azul de 

metileno são fundamentais para verificação da compatibilidade entre a emulsão e o agregado. 

 

4.3.6 Fluorescência por raios-X 

 

O ensaio de fluorescência fornece informações referentes à presença de óxidos na 

amostra analisada. Na Tabela 4.11 são apresentados os resultados para a amostra de pó de 

pedra, correspondente à fração passante na peneira número 200, tornando-se possível 

identificar os três principais componentes presentes na amostra: SiO2 (43,60%), Fe2O3 

(22,70%) e o Al2O3 (15,80%). 
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Tabela 4.11 - Fluorescência por raios-X 

Elemento 
Fórmula 

Composta 
Nomenclatura Concentração 

Si SiO2 Dióxido de silício 43,60% 

Fe Fe2O3 Óxido de ferro 22,70% 

Al Al2O3 Óxido de alumínio 15,80% 

Ca CaO Óxido de cálcio 12,00% 

Ti TiO2 Dióxido de titânio 2,33% 

K K2O Óxido de potássio 1,11% 

Mg MgO Óxido de magnésio 1,01% 

Na Na2O Óxido de sódio 0,71% 

Mn MnO Óxido de manganês 0,32% 

P P2O5 Pentóxido de fósforo 0,22% 

Cu CuO Óxido de cobre 0,09% 

Sr SrO Óxido de estrôncio 0,09% 

Ni NiO Óxido de níquel 0,06% 

 Fonte: AUTOR (2017) 

 

4.4 CINZA PESADA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

4.4.1 Análise granulométrica 

 

A Tabela 4.12 representa o ensaio granulométrico da mistura entre o pedrisco, pó de 

pedra e da CBC. A fração retida na peneira No 100 consiste na porção de CBC que foi 

inserida na mistura, de modo a se obter uma composição com este resíduo. 

 

Tabela 4.12 – Granulometria da mistura com CBC 

Material Mistura padrão 

Peso seco (g): 999,51 

Peneiras mm 
Material Material Material Material 

Retido (g) Retido (%) Passante (g) Passante (%) 

3/8 9,5 0,00 0,00 999,51 100,00 

N04 4,75 198,80 19,89 801,00 80,11 

N08 2,36 210,11 21,02 590,60 59,09 

N016 1,18 191,40 19,15 399,20 39,94 

N030 0,60 131,70 13,18 267,50 26,76 

N050 0,33 78,40 7,84 189,10 18,92 

N0100 0,15 58,80 5,88 130,30 13,04 

N0200 0,075 29,80 2,98 100,50 10,05 

Fundo 

 

100,50 10,05 - - 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Por meio da Figura 4.3, verifica-se que a curva da mistura se sobrepõe sobre a curva 

média da faixa II especificada pela norma DNIT-ES 035 (2005). 

 

Figura 4.3 - Curva granulométrica (mistura com CBC) 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

4.4.2 Densidade real 

 

A densidade real foi determinada pelo ensaio do picnômetro seguindo os 

procedimentos especificados pela DNER ME 084 (1995). Foram realizados dois ensaios de 

modo a fornecer mais precisão ao resultado, sendo obtido os valores de 2,670 (ensaio 01) e 

2,680 (ensaio 02), apresentando um valor médio de 2,675. 

 

4.4.3 Equivalente em areia 

 

O ensaio de equivalente em areia foi realizado com a mistura modificada com cinza 

pesada do bagaço da cana-de-açúcar conforme previsto nas normas NBR 14948:2003 e 

DNER ME 054 (1997) e seu resultado representado pela Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13 - Equivalente em areia 
Amostra 1 2 3 

Leitura do topo de areia (cm) 6,8 6,9 7,0 

Leitura do topo de argila (cm) 9,0 9,2 9,4 

Equivalente em areia (%) 75,55 75,00 74,46 

Média (%) 74,73   

  Fonte: AUTOR (2017) 
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Para a amostra com cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar, os resultados 

apresentaram significativa melhora, quando comparado ao ensaio de equivalente em areia 

realizado na mistura padrão. Esse é um fato de grande importância, uma vez que, como foi 

substituída a fração na peneira no 100 da amostra padrão por cinza pesada do bagaço da cana-

de-açúcar, entende-se que a cinza apresenta baixo teor de argilominerais, bem como pureza 

maior que o pó-de-pedra na fração da peneira no 100, resultando assim em um valor superior 

ao encontrado na mistura padrão. 

 

4.4.4 Absorção do azul de metileno 

 

O ensaio de azul de metileno fornece o teor de argilominerais presentes no material 

passante na peneira nº 200. Para a amostra modificada com cinza, as 3 verificações de 

absorção apresentaram o mesmo valor, de 5,0 mg/g.  

Este ensaio apresentou valor consideravelmente inferior ao obtido na mistura padrão, 

situação esta esperada devido à redução no valor de equivalente em areia, isto por que, como 

o ensaio de equivalente em areia apresentou redução na quantidade de argilominerais, o azul 

de metileno consequentemente mostraria redução na reatividade desses argilominerais 

presentes. A Figura 4.4 apresenta o papel filtro com a execução o ensaio. 

 

Figura 4.4 – Azul de metileno 

 
Fonte: AUTOR (2017) 
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4.4.5 Matéria orgânica 

 

Foram analisadas 3 amostras para determinação do teor de matéria orgânica, sendo 

obtidos em valores de porcentagem de matéria orgânica conforme mostrado na Tabela 4.14. O 

baixo teor de matéria orgânica pode ser atribuído à eficiência das caldeiras que realizam a 

queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia. 

 

Tabela 4.14 - Matéria orgânica 

Amostra 1 2 3 

Massa do cadinho (g) 82,14 87,81 60,86 

Amostra seca estufa + cadinho (g) 132,15 137,81 110,87 

Amostra seca mufla + cadinho (g) 131,92 137,60 110,66 

Matéria Orgânica TOTAL (%) 0,17 0,15 0,19 

Matéria Orgânica MÉDIA (%) 0,17 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

4.4.6 Fluorescência por raios-X 

 

O ensaio de fluorescência fornece informações referentes à presença de óxidos na 

amostra analisada. A Tabela 4.15 apresenta os resultados para a amostra de cinza do bagaço 

da cana-de-açúcar, correspondente a fração passante na peneira no 200, tornando-se possível 

identificar os três principais componentes presentes na amostra: SiO2 (44,10%), Fe2O3 

(28,90%) e o TiO2 (11,20%). 

Tabela 4.15 – Fluorescência por raios-X 

Elemento Fórmula Composta Nomenclatura Concentração 

Si SiO2 Dióxido de silício 44,10% 

Fe Fe2O3 Óxido de ferro 28,90% 

Ti TiO2 Dióxido de titânio 11,20% 

Al Al2O3 Óxido de alumínio 8,15% 

K K2O Óxido de potássio 3,33% 

Ca CaO Óxido de cálcio 1,57% 

P P2O5 Pentóxido de fósforo 1,07% 

Mn MnO Óxido de manganês 0,46% 

S SO3 Trióxido de enxofre 0,37% 

Mg MgO Óxido de magnésio 0,31% 

Cr Cr2O3 Óxido de cromo 0,23% 

Zr ZrO2 Dióxido de zircônio 0,22% 

Cl Cl Cloro 0,10% 

Cu CuO Óxido de cobre 0,08% 

Fonte: AUTOR (2017) 
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A composição do pó-de-pedra e da cinza se assemelham pois possuem maior 

concentração de SiO2 (dióxido de silício) e Fe2O3 (óxido de ferro), uma vez que esses dois 

componentes representam mais de 65% nos dois materiais. Esta semelhança favorece a 

análise e a conclusão de que estes materiais podem ser utilizados em misturas de 

microrrevestimento asfáltico de forma conjunta, fato este confirmado pela melhoria nos 

resultados de equivalente em areia, absorção de azul de metileno, bem como, nos resultados 

obtidos nos ensaios de desempenho da mistura apresentados na sequência do trabalho. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA 

 

Neste tópico apresenta-se os resultados da dosagem do agregado e emulsão asfáltica 

modificada por polímero, possibilitando por meio dos ensaios de WTAT, LWT, MCT, WST e 

tempo mínimo de misturação, de modo a confirmar a existência de uma boa interação entre os 

insumos utilizados e dessa maneira obter informações para a correta dosagem da mistura. 

 

4.5.1 Verificação WTAT 

 

O ensaio WTAT apresentou resultados dentro das especificações, tanto para a 

mistura padrão quanto para a mistura com adição de CBC (Tabela 4.16 e Figura 4.5). 

 

Tabela 4.16 – Desgaste por abrasão via úmida (WTAT) 

Teor de Emulsão (%) Mistura padrão (g/m2) Mistura CBC (g/m2) 

8,0 572,00 569,00 

9,0 418,00 411,00 

10,0 321,00 315,00 

11,0 279,00 269,00 

12,0 246,00 240,00 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Figura 4.5 - Gráfico WTAT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

As curvas plotadas no gráfico representado pela Figura 4.5, demonstram a 

proximidade dos valores encontrados no ensaio WTAT para as duas amostras analisadas 

(Mistura CBC e Mistura padrão). Com isso, percebe-se a pequena variação de uma amostra 

para outra, uma vez que as curvas ficaram praticamente sobrepostas, indicando a baixa 

influência da adição da cinza na mistura neste ensaio. 

 

4.5.2 Verificação LWT 

 

O ensaio LWT apresentou resultados dentro das especificações tanto para a mistura 

padrão quanto para a mistura com adição de CBC conforme demonstra a Tabela 4.17 e a 

Figura 4.6. 

 

Tabela 4.17 - Ensaio LWT 

Teor de Emulsão (%) Mistura padrão (g/m2) Mistura CBC (g/m2) 

8,0 140,00 154,00 

9,0 223,00 235,00 

10,0 302,00 310,00 

11,0 387,00 382,00 

12,0 464,00 472,00 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Figura 4.6 - Gráfico LWT 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

A Figura 4.6 representa as curvas plotadas com os valores obtidos por meio do 

ensaio LWT para as duas amostras analisadas (Mistura CBC e Mistura padrão). As curvas 

estão praticamente sobrepostas, o que representa pequena variação de uma amostra para outra, 

indicando a baixa influência da adição da cinza na mistura neste ensaio de verificação. 

 

4.5.3 Verificação do ensaio de coesão 

 

O ensaio de coesão apresentou resultados próximos entre a mistura padrão e a 

mistura com adição de CBC conforme Tabela 4.18 e Figura 4.7. Nesse contexto é possível 

afirmar que não houve influência da adição da CBC para este parâmetro.  

 

Tabela 4.18 – Ensaio de coesão 

Tempo (min.) 30 60 90 120 

Mistura padrão - Resistência à torção (kg.cm) 13,40 20,20 22,00 23,00 

Mistura CBC - Resistência à torção (kg.cm) 12,60 20,90 21,80 22,40 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Figura 4.7 - Gráfico de coesão 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Conforme a Figura 4.7, os valores obtidos no ensaio de coesão para a mistura padrão e 

modificada com CBC encontraram-se muito próximos representando a baixa influência da 

CBC para este ensaio de verificação.  

 

4.5.4 Determinação do tempo mínimo de misturação 

 

O ensaio de tempo de misturação apresentou-se dentro da especificação para a 

mistura padrão e para a mistura com adição de CBC, com resultados de 150 s e 180 s 

respectivamente, considerando-se que a especificação exige tempo de misturação mínimo de 

120 s. Pode-se notar que a mistura com CBC apresentou tempo maior de trabalhabilidade 

durante o ensaio, situação esta favorável para mistura, uma vez que conseguiu aumentar em 

30 s a trabalhabilidade sem adição de aditivo, produto este que aumenta o custo final da 

emulsão asfáltica. Entende-se que o aumento do tempo de misturação era uma situação 

esperada, baseado nos resultados obtidos na análise do agregado para o ensaios de equivalente 

em areia e azul de metileno. 

 

4.6 DOSAGEM 

 

Nesta parte do trabalho, os gráficos obtidos nos ensaios de WTAT e LWT para 

mistura padrão e para a mistura com CBC foram combinados, de forma a se obter, por meio 

do cruzamento das curvas, o teor ótimo de emulsão asfáltica para cada uma das misturas. 
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4.6.1 Mistura padrão - teor ótimo de emulsão asfáltica modificada por polímero 

 

A Tabela 4.19 contém os valores de WTAT e LWT para cada um dos teores 

arbitrados representem um ponto no gráfico apresentado pela Figura 4.8.  

  

Tabela 4.19 – Resultado de ensaios WTAT  e  LWT 

Teor de Emulsão (%) 
DESGASTE POR ABRASÃO 

VIA ÚMIDA (WTAT) (g/m2) 

EXSUDAÇÃO E ADESÃO 

DE AREIA (LWT) (g/m2) 

8,0 572,00 140,00 

9,0 418,00 223,00 

10,0 321,00 302,00 

11,0 279,00 387,00 

12,0 246,00 464,00 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Na Figura 4.8 são plotados os pontos obtidos nos ensaios WTAT e LWT de forma 

que o cruzamento das curvas fornece o teor ótimo de emulsão asfáltica. Esse teor é definido 

como ótimo pois não é tão baixo que represente um desgaste excessivo e nem tão alto que 

possa ocasionar o excesso de asfalto (exsudação). 

 

Figura 4.8 - Determinação do teor ótimo de emulsão asfáltica para a mistura padrão 

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

O cruzamento das curvas ocorreu no valor de WTAT e LWT de 319 g/m2, valor este 

abaixo da especificação (máximo de 538 g/m2), sendo que, para este cruzamento, o teor ótimo 

de emulsão ficou definido como 10,15% em massa do agregado. 

A especificação normativa representada pela DNIT-ES 035 (2005) permite variação 

de 0,5% no teor ótimo, tanto para mais (10,65%) quanto para menos (9,65%). Essa variação 
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serve justamente para acompanhar as variações presentes no momento da execução, 

garantindo que a dosagem da mistura dentro desta faixa não ofereça risco ou problemas na 

aplicação. Dessa forma, tem-se a importante da elaboração de um bom projeto de dosagem de 

microrrevestimento asfáltico. 

 

4.6.2 Mistura com adição de CBC - teor ótimo de emulsão asfáltica modificada por 

polímero 

 

A Tabela 4.20 contém os valores de WTAT e LWT para cada um dos teores 

arbitrados representem um ponto no gráfico apresentado pela Figura 4.9. 

 

Tabela 4.20 - Resultado de ensaios WTAT  e  LWT 

Teor de Emulsão (%) 
DESGASTE POR ABRASÃO 

VIA ÚMIDA (WTAT) (g/m2) 

EXSUDAÇÃO E ADESÃO 

DE AREIA (LWT) (g/m2) 

8,0 569,00 154,00 

9,0 411,00 235,00 

10,0 315,00 310,00 

11,0 269,00 382,00 

12,0 240,00 472,00 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

A Figura 4.9 apresenta as curvas obtidas pelos valores obtidos nos ensaios de WTAT 

e LWT para cada um dos teores analisados, variando de 8% (muito baixo) a 12% (muito alto), 

sendo que o cruzamento das curvas fornece o teor ótimo de emulsão asfáltica.  

 

Figura 4.9 - Determinação do teor ótimo de emulsão asfáltica para a mistura com CBC 

 
Fonte: AUTOR (2017) 
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O cruzamento das curvas para a mistura com cinza pesada do bagaço da cana-de-

açúcar ocorreu no valor de WTAT e LWT de 317 g/m2, valor este dentro da especificação 

(máximo de 538 g/m2), sendo que para este cruzamento o teor ótimo de emulsão ficou 

definido como 10,05% em massa do agregado. 

A especificação normativa representada pela DNIT-ES 035 (2005) permite uma 

variação de 0,5% no teor ótimo, o que representa uma variação entre 10,55% e 9,55%.  

Ao relacionar o teor ótimo obtido para a mistura padrão e mistura com CBC, 

percebeu-se a variação da ordem de 0,1%, variação esta desconsiderada uma vez que está 

abaixo da variação permitida pela especificação (0,3%). 

 

4.6.3 Verificação do WST 

 

Os resultados para o ensaio WST apresentaram-se dentro das especificações com 

adesão por molhagem mínima de 90% para a mistura padrão e para a mistura com adição de 

CBC classificadas como satisfatório. Este ensaio fortalece a certeza da escolha do agregado 

correto, pois fornece informações quando a capacidade do ligante se manter em contato com o 

agregado após os procedimentos do ensaio. 

O ensaio WST é totalmente visual e depende muito da experiência do laboratorista 

que analisa a amostra ao final do ensaio. Como procedimento padrão, caso haja dúvidas ou 

discordâncias entre o resultado, realiza-se novamente o ensaio por outro laboratorista de modo 

a confrontar os resultados e obter uma solução ao ensaio mais aceitável.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente trabalho tornou-se possível obter diversas informações quanto 

ao comportamento da mistura contendo cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar quando 

incorporada à uma mistura entre agregados minerais e emulsão asfáltica modificada por 

polímero. 

Pode-se verificar que a fração retida na peneira no 100, tanto para a cinza pesada 

quanto para a fração de pó de pedra também retida nesta peneira, apresentam aspectos físicos 

e químicos semelhantes. Este fato pode ser observado pelo procedimento de separação de 

cada fração retida no peneiramento bem como, verificado pelo ensaio de FRX devido ás 

frações de Óxido de Silício e Óxido de Ferro juntas representarem 66,3% na composição do 

pó de pedra e 73% da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar. 

Por meio dos ensaios de azul de metileno e equivalente em areia, era esperado tempo 

de misturação superior para a mistura modificada com cinza pesada, situação esta confirmada 

no ensaio de tempo de misturação com aumento de 30 s com relação a mistura padrão. Maior 

tempo de misturação contribui para aplicações em locais de clima quente, e contribui para 

aplicação sem uso de aditivos ou excesso de água, garantindo uma mistura econômica, firma e 

coesa. 

Para os ensaios de WTAT, LWT, MCT e WST, ambas as misturas (padrão e 

modificada) atenderam às especificações, apresentando inclusive valores muito próximos 

entre si, sem melhoria efetiva nos resultados para a mistura modificada com cinza pesada do 

bagaço da cana-de-açúcar, possibilitando concluir que a cinza interfere tão somente na 

questão trabalhabilidade da mistura quando substitui o agregado mineral. 

Por fim, pode-se concluir que o comportamento da mistura modificada com cinza 

apresentou melhoria no teor de argilominerais e em sua reatividade, bem como nos aspectos 

de trabalhabilidade para a concepção de projetos de microrrevestimento asfáltico a frio. A 

adição da cinza pesada com objetivo de reduzir valores de azul de metileno e equivalente em 

areia, bem como melhorar o tempo de misturação, pode contribuir para melhoria da qualidade 

de materiais, reduzir ou até mesmo evitar o uso de aditivos retardadores em misturas de 

microrrevestimento asfáltico contribuindo dessa forma para redução de custos finais e 

qualidade nos serviços executados, portanto conclui-se que é viável. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se, para trabalhos futuros, o estudo da influência da adição da cinza 

pesada do bagaço da cana-de-açúcar na granulometria de uma mistura quando adicionada 

todas as frações de peneiras descritas na norma DNIT-ES 035 (2005), analisando-se a 

quantidade máxima possível de se adicionar sem que a granulometria final da mistura saia a 

especificação da referida norma. 

Realizar a substituição das peneiras No 50, 100, 200 e FUNDO de uma mistura 

padrão por cinza pesada do bagaço da cana de açúcar com objetivo de verificar o 

comportamento geral da mistura com grande quantidade de cinza pesada. 
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