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RESUMO 

 

Os asfaltos tradicionais, em geral, atendem às expectativas de funcionalidade para 

as quais foram produzidos na maioria das aplicações rodoviárias, atingindo os 

padrões de durabilidade e resistência necessários para o desempenho adequado 

das misturas asfálticas sob o tráfego e as condições climáticas adversas com 

mudanças bruscas de temperatura e fortes chuvas. O consumo elevado de energia 

para a usinagem de tais misturas ocasionam a emissão de gases poluentes, que se 

somam aodesconforto aos trabalhadores, devido ao elevado calor e excessiva 

fumaça emanada da massa asfáltica quando da sua aplicação e compactação nas 

rodovias. Pelo exposto, é cada vez mais necessário o uso de aditivos ou 

modificadores das propriedades físicas e reológicas dos asfaltos, visando-se 

promover a diminuição nas temperaturas de usinagem e compactação das misturas 

asfálticas, sem, contudo, ocorrer aperda de suas características intrínsecas 

necessárias. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento reológico do 

ligante asfáltico CAP 50/70 e o seu comportamento em misturas asfálticas sem e 

com o aditivo CCBit-113AD. Para isso, foram realizados ensaios reológicos usando-

se o viscosímetro rotacional Brookfield e o reômetro de cisalhamento dinâmico 

(DSR) com o ligante sem e com o aditivo, foram dosadas misturas asfálticas com 

três diferentes concentrações do aditivo: 1,5; 2,0 e 2,5%, e avaliado o 

comportamento mecânico das misturas por meio dos ensaios de resistência à tração 

e módulo de resiliência. Dos resultados, constatou-se que a mistura asfáltica tipo 

CAUQ dosada com o uso do CAP modificado com o CCBit-113AD sob temperatura 

inferior às convencionais apresentou resultados compatíveiscom os das misturas 

puras, levando-se a concluir que as misturas mornas podem ser utilizadas em vias 

de tráfego menos intenso onde tradicionalmente se utilizam misturas asfálticas a 

quente. 

Palavras-chave: asfaltos; misturas asfálticas mornas; aditivo; CCBit-113AD. 

 



 
 

STUDY ON THE EFFECT OF CCBit-113AD ON MECHANICAL 

BEHAVIOR OF ASPHALT MIXTURES 

 
ABSTRACT 

 

Traditional asphalt, in general, meet the expectations of functionality for which they 

were produced in most road applications, reaching necessary for the proper 

performance of asphalt mixtures under traffic patterns durability and resistance and 

adverse weather conditions with sudden changes in temperature and heavy rainfall. 

The high power consumption for the machining of such mixtures cause the emission 

of gaseous pollutants, which add to the discomfort to workers due to the high heat 

and excessive smoke emanating from the asphalt mix in their application and 

compaction on the highways. From the foregoing, it is increasingly necessary to use 

additives or modifiers of the physical and rheological properties of asphalts, if aiming 

at promoting a reduction in machining temperature and compaction of asphalt 

mixtures, without, however, losing their intrinsic characteristics necessary occur. The 

objective of this study was to evaluate the rheological behavior of asphalt binder CAP 

50/70 and its behavior in asphalt mixtures with and without the additive CCBit-

113AD. For this rheological tests were performed using a Brookfield rotational 

viscometer and dynamic shear rheometer (DSR) with the ligand with and without the 

additive, asphalt mixtures were measured using three different concentrations of the 

additive: 1.5; 2.0 and 2.5 %, and evaluated the mechanical behavior of the blends by 

means of tests of tensile strength and resilient modulus. From the results, it was 

found that the asphalt mixture type CAUQ measured using the modified CAP with 

CCBit-113AD under lower temperatures compatible with conventional presented with 

the results of pure mixtures, leading to the conclusion that the warm mixtures can be 

used undergoing less traffic which traditionally are used asphalt hot mix. 

Key words: asphalt, warm mix asphalt, additive; CCBit-113AD. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um dos grandes desafios na execução de obras está na questão do meio ambiente 

e da saúde do trabalhador da área de pavimentação asfáltica, que visando atender 

as premissas de sustentabilidade, conduz a engenharia a desenvolver tecnologias e 

processos que permitam diminuir a temperatura de usinagem e de compactação, e 

desse modo diminuir da emissão de gases poluentes emitidos durante o 

processamento da massa asfáltica, gerando menores danos ao meio ambiente.  

As tecnologias mencionadas no parágrafo anterior tiveram as primeiras discussões 

no final da década de 1980, porém sendo incorporadas à linha de desenvolvimento 

somente em meados do início da década de 1990 através do programa de pesquisa 

americano Strategic Highway Research Program (SHRP). Nele foram desenvolvidos 

critérios de caracterização de materiais que permitam selecionar um ligante que 

atenda as características climáticas específicas de cada região, assim como um 

método de dosagem das misturas asfálticas que simule de forma mais aproximada, 

em laboratório, as condições de campo. A partir da referida pesquisa foram 

desenvolvidos novos equipamentos de laboratório para moldagem e avaliação 

mecânica com boa reprodutibilidade em laboratório, e resíduos industriais também 

foram analisados e alguns foram incorporados nas misturas asfálticas com o intuito 

não só de aumentar a resistência do pavimento, como também contribuir com o 

meio ambiente (NEWCOMB, 2011). 

Dentre as tecnologias desenvolvidas recentemente para misturas asfálticas está a 

chamada Warm-mix asphalt (WMA), conhecida no Brasil como misturas mornas, as 

quais se diferenciam das misturas asfálticas convencionais pelas temperaturas às 

quais são produzidas, permitindo a diminuição da temperatura convencional de 

produção e aplicação das misturas asfálticas. Tal redução da temperatura diminui a 

emissão de poluentes e a exposição dos trabalhadores à alta temperatura de 

aplicação. A título de comparação, as misturas asfálticas a frio são executadas em 

temperatura ambiente, em torno de 20 a 50ºC, enquanto que as misturas a quente, 

que possuem maiores estabilidade e durabilidade se comparadas às misturas a frio, 
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são produzidas em temperaturas variando de 140 a 180ºC. As misturas asfálticas 

mornas são produzidas em temperaturas entre 105 a 135ºC (NEWCOMB, 2011). 

Um assunto que tem sido bastante enfatizado e se tornou uma tendência nos países 

desenvolvidos é a preocupação com o meio ambiente. Em vários países da Europa, 

várias rodovias já foram executadas com técnicas ou produtos que visam melhorar 

os processos de usinagem e aplicação. Na década passada, os Estados Unidos 

promoveram estudos e aplicações de programas com objetivo de permitir o contato 

de seus técnicos com as tecnologias de modificação que estão sendo utilizadas na 

Europa, de onde foram desenvolvidas técnicas para obtenção da redução de 

temperatura das misturas asfálticas, as quais resultaram em vários produtos e novas 

técnicas de processamento, tais como a espumação. 

No Brasil, os estudos e aplicação deste tipo de tecnologia têm sido realizados em 

alguns trabalhos acadêmicos, com estudos de laboratório. Porém, o mais 

importante, é o fato desses estudos já começarem a ser empregados em obras de 

pavimentação, em trechos experimentais (FRITZEN et al. 2009; MOTTA, et al., 

2011) e serem assunto muito comentado nos últimos anos em todo o mundo no 

ramo de pavimentação asfáltica, daí a importância de intensificar as pesquisas na 

área de misturas mornas, para se identificar quais são as técnicas e/ou produtos 

mais convenientes para uso nas rodovias brasileiras. 

O objetivo principal das misturas asfálticas mornas é atingir durabilidade e 

resistências equivalentes ou superiores às das misturas asfálticas a quente, em 

temperaturas que assegure a não degradação do ligante asfáltico, diminuição de 

emissões gasosas e dos impactos negativos sobre a saúde dos operários 

(NEWCOMB, 2007). 

Os benefícios diretos e imediatos das misturas mornas são a redução de energia na 

produção da mistura, em relação à energia necessária, no processo convencional, 

para atingir altas temperaturas que permitam atingir a viscosidade ideal do ligante 

para envolver adequadamente os agregados, ter boa trabalhabilidade e fácil 

compactação. Quando se reduz a temperatura em todas ou em pelo menos uma 

destas fases, sem perder as características técnicas, há redução de fumos e 
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emissões, nas usinas e nas obras, além de menor envelhecimento do ligante, 

preservando suas características de flexibilidade por mais tempo (BUDNY, 2012). 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar, em laboratório, o comportamento mecânico de misturas asfálticas com 

ligante sem e com o aditivo CCBit-113AD, em três diferentes concentrações, em 

função das temperaturas de usinagem e compactação de misturas asfálticas 

mornas. 

Objetivos específicos 

 Analisar o comportamento reológico do CAP 50/70sem e com CCBit-

113AD, quando submetido a esforços cisalhantes, sob temperatura de 

usinagem. 

 Analisar o comportamento de propriedades reológicos CAP 50/70 sem e 

com o aditivo CCBit-113AD, quando submetido a esforços dinâmicos-

mecânicos,  sob temperatura de uso. 

 Utilizando-se agregados da região, estabelecer dosagens CAP 50/70sem e 

com CCBit-113AD. 

 Moldar corpos de prova de misturas tipo CAUQ sem e com o aditivo CCBit-

113ADe realizar ensaios de resistência à tração e módulo de resiliência. 

 Com base nos resultados obtidos, analisar comparativamente o 

comportamento mecânico das misturas asfálticas dosadas sem e com o 

aditivo CCBit-113AD. 

 Realizar estudo comparativo das propriedades reológicas do CAP utilizado, 

bem como o comportamento mecânico das misturas asfálticas dosadas com 

o aditivo CCBit-113AD, diante de misturas asfálticas referenciais produzidas 

de forma convencional. 

 Comparar os resultados obtidos de resistência à tração e do módulo de 

resiliência das misturas mornas em estudo com os disponíveis na literatura. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MISTURAS ASFÁLTICAS MORNAS 

As expressões asfalto morno ou mistura morna têm sido usadas no Brasil para 

representar a sigla em inglês WMA (Warm Mix Asphalt) que agrupa uma série de 

tecnologias que comportam a redução da temperatura em que as misturas asfálticas 

são produzidas e/ou aplicadas. Estas tecnologias permitem a diminuição da 

viscosidade ou da tensão superficial do asfalto em temperaturas de 20 a 55°C mais 

baixas que a temperatura das misturas quentes. Assim, há melhoria na 

trabalhabilidade e na compactação, redução da permeabilidade e do endurecimento 

do ligante e consequente melhoria no desempenho em termos de resistência a 

formação de trincas (CAVALCANTI, 2010). 

A diminuição da temperatura da mistura asfáltica para economizar energia e diminuir 

a emissão de gases tem seu primeiro registro em 1956, quando o Prof. Dr. H. Ladis 

Csanyi, da Universidade do Estado de Iowa nos EUA, realizou estudos com espuma 

de asfalto utilizado como aglutinante de solo (KRISTJANSDOTTIR, 2006). 

No início o processo de criação da espuma consistia em injetar vapor em asfalto 

quente. Em 1968, no entanto, a Mobil Oil Australia, que detinha o direito de patente 

de invenção do Processo de Csanyi, alterou o processo original passando a 

acrescentar água fria no asfalto quente, tornando o método de espumação do asfalto 

mais prático (CAVALCANTI, 2010). 

Macarrone (1994) estudou as misturas frias, com uso de asfalto espumado e 

emulsões. Concluiu que as misturas asfálticas frias causam um menor impacto ao 

meio ambiente do que misturas asfálticas quentes, mas o desempenho destas 

misturas frias foi inferior ao de misturas quentes. 

Jenkins et al (1999) introduziram um novo processo chamado: half-warmed foamed. 

Este estudo traz considerações e aborda possíveis benefícios do aquecimento de 

uma ampla variedade de agregados a temperaturas acima da temperatura ambiente, 

porém abaixo de 100°C antes da aplicação de espuma de asfalto. 
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O ministro do Trabalho e das Relações Sociais da Alemanha, em 1996, questionou 

sobre os limites de exposição dos trabalhadores aos fumos de asfalto. Foi criado 

então o Fórum de Asfalto da Alemanha, focado em procurar respostas a este 

questionamento. Na ocasião foram realizados estudos e debates sobre: constituintes 

do asfalto; emissões de fumos; uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

na indústria do asfalto; epidemiologia; incidência de câncer nos operários do setor; 

diversos estudos ocupacionais; tecnologias que permitissem baixar a temperatura do 

processo de usinagem, espalhamento e compactação e, por fim, desenvolvimento 

de processos visando atender a redução das emissões (NASCIMENTO et al. 2008). 

Harrison e Christodulaki (2000) apresentaram, na 1ª Conferência Internacional de 

Pavimentos Asfálticos em Sidney no ano de 2000, um processo de misturas mornas 

desenvolvido na Europa e que, no Congresso Eurobitume em 2000 foi relatado de 

forma mais completa por KOENDERS et. al (2000). Este inovador processo foi 

testado em grande escala em laboratório e no campo na Noruega, Reino Unido e 

Holanda entre os anos de 1996 e 1999, sendo avaliadas aproximadamente 1000 

toneladas de misturas mornas produzidas com asfalto espuma em diferentes 

períodos do ano em pistas de tráfego com média intensidade. 

Os autores chegaram à conclusão que tal processo contribui para uma redução 

significativa nas emissões de fumos, CO2 e poeiras, além de uma economia de 

energia de 20 a 30%, apresentando também valores satisfatórios nos resultados 

mecânicos. 

Em 2002, a National Asphalt Pavement Association (NAPA) realizou um estudo na 

Dinamarca, Alemanha e Noruega, visando à análise de algumas tecnologias de 

asfalto morno (WMA), e a partir daí começou a haver interesse nos EUA. A Federal 

Highway Administration (FHWA) designou como área de foco as misturas mornas e 

juntamente com a NAPA criou um grupo técnico para avaliação desta tecnologia no 

campo. Agências de pesquisas como a National Center for Asphalt Tecnology 

(NCAT) e várias universidades conduziram os testes em laboratórios (FERREIRA, 

2009). 

O interesse e desenvolvimento desta tecnologia cresceram de tal forma que a 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) e a 
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FHWA organizaram uma pesquisa na qual especialistas americanos tivessem 

contato com as agências europeias pioneiras no uso da tecnologia, como também 

com os fornecedores e empreiteiros que desenvolveram o WMA. Este trabalho 

também possibilitou a analise do desempenho de alguns antigos projetos de WMA 

(D’ANGELO et al, 2008). 

Em 2004, no “World of Asphalt” foram apresentados projetos e desenvolvimentos 

nesta área por diversas empresas e entidades rodoviárias (FERREIRA, 2009). 

Barthelet al. (2004) introduziram o uso da zeólitas, que espumam o asfalto e permite 

alta trabalhabilidade da mistura como uma das técnicas de WMA. 

Em 2005, o National Center for Asphlat Tecnology (NCAT) publicou relatórios sobre 

o uso do aditivo orgânico chamado Sasobit e da zeólita Asphat-min como produtos 

promissores para a técnica do asfalto morno (CAVALCANTI, 2010). 

No ano de 2007, um grupo de treze especialistas americanos visitou quatro países 

europeus (Bélgica, França, Alemanha e Noruega) com objetivo de terem acesso a 

outras tecnologias WMA. O objetivo principal da visita, convertida em relatório 

(D’ANGELO et al, 2008 – Report FHWA-PL-08-007) foi obter informações de 

tecnologias usadas para produção de WMA, com ênfase no desempenho de longo 

prazo (CAVALCANTI, 2010). 

Ainda em 2007 surge uma parceria entre o Centro de Pesquisa de Pavimentos da 

Universidade da Califórnia (University of California Pavement Research Center - 

UCPRC) e o Departamento de Transportes da Califórnia (California Department of 

Transportation - CALTRANS) com o objetivo de avaliar se as misturas mornas teriam 

um desempenho igual ou melhor do que as misturas asfálticas convencionais. 

Foram avaliados também possíveis problemas relacionados à baixa temperatura de 

compactação e de sensibilidade do pavimento a umidade. Este trabalho consistiu em 

realizar diversos ensaios de laboratório de forma a avaliar problemas de curto, 

médio e longo prazo. Os resultados mostraram maior conforto dos trabalhadores 

devido a menor temperatura de trabalho e a menor emissão de fumos. Tal trabalho 

mostrou ainda que este tipo de mistura não apresentou perdas nas propriedades 

analisadas, sendo, portanto, sua utilização promissora (JONES, 2009). 
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2.1.1 Processos de produção das misturas asfálticas mornas 

Alguns métodos de fabricação de misturas mornas agem reduzindo a viscosidade, 

possibilitando um deslocamento da curva “temperatura versus viscosidade” 

enquanto outros agem como surfactantes, trabalhando a interface betume versus ar 

e melhorando a trabalhabilidade do ligante em temperaturas mais baixas. 

Dentre as formas de classificação das misturas mornas está no seu grau de 

temperatura, como mostrado esquematicamente na Figura 1, a seguir. A faixa de 

temperatura de misturar agregado – ligante das misturas mornas é ampla podendo 

ser desde 20 até 50°C mais baixas em comparação às temperaturas das misturas 

quentes. No caso da temperatura de mistura ficar na faixa entre 70°C e 100°C esta 

tem sido denominada mistura semimorna ou half-warm mix. 

Figura 1 – Classificação de misturas de acordo com a temperatura e consumo de 

combustível para produção (D’ANGELO et al., 2008). 

 

 

Outro tipo de classificação se dá pelos diferentes tipos de tecnologia empregados 

para diminuir a temperatura de trabalho (PERKINS, 2009): 

 Aditivos orgânicos ou ceras:  

Quando misturados ao CAP modificam as suas propriedades reológicas, diminuindo 

a viscosidade do ligante e permitindo que a mistura asfáltica tenha trabalhabilidade 

superior ao da trabalhabilidade no ponto de fusão. Ex.: Sasobit®, Cecabase RT®. 
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 Aditivos químicos tendo como base aminas graxas: 

São produzidas por reações entre aminas e ácidos graxos (AGNUSDEI, 2011). Este 

tipo de WMA possui a vantagem de cobrir mais rapidamente os agregados e de 

lubrificar as partículas, modificando a tensão interfacial entre os agregados e o 

ligante asfáltico, melhorando assim a adesividade entre os materiais, a 

trabalhabilidade e compactação das misturas. Desta forma, possibilitam a redução 

das temperaturas de usinagem e compactação. 

 Misturas asfálticas utilizando espuma de asfalto: 

Produção indireta de espuma no ligante pela incorporação de material hidrofílico ou 

de areia úmida durante a fabricação da massa asfáltica. No primeiro processo, a 

água incorporada nos cristais da zeólita se desprende de maneira contínua quando 

aquecida. Logo, a mistura deste elemento ao CAP quente resulta em expansão 

volumétrica deste ligante e como consequência na redução de sua viscosidade. 

As zeólitas são alumino-silicatos hidratados com estrutura molecular aberta (cerca 

de 20% de vazios) com íons positivos que estão fracamente ligados à estrutura e 

assim permitem a absorção e liberação de água. As zeólitas mais usadas para WMA 

são:  

 - Advera®  

 - Aspha-Min® 

Outra forma de produzir espuma de forma indireta e de redução temporária da 

viscosidade do ligante é através da adição de agregados (fração areia) úmidos 

durante o processo de mistura. Olard (2010) relata que abaixo de 100°C, a umidade 

residual dos agregados resulta em expansão do betume. Estas misturas são 

chamadas de Half Warm Mix Asphalt (HWMA) ou misturas de baixa energia, pois 

são produzidas em temperaturas abaixo dos 100°C. Esta tecnologia foi 

primeiramente desenvolvida na França com o nome de Enrobé à Basse Energie 

(EBE). Outros métodos semelhantes chamados LEA e EBT foram desenvolvidos e 

também empregam areia molhada (com aproximadamente 3% de umidade) na 

mistura para criar o efeito espuma no ligante. 
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 Misturas utilizando espuma asfáltica em câmara de expansão:  

Outra forma de se gerar espuma é por meio da adaptação da usina com plantas 

modificadas para permitir o uso da água como agente espumante do asfalto. O 

equipamento consiste de uma câmara onde é injetada água para espumação do 

asfalto antes de seu contato com os agregados. Quando a água entra em contato 

com o asfalto aquecido, a sua temperatura aumenta rapidamente até atingir 100°C. 

Este processo gera um expressivo aumento do volume do ligante e resulta na 

formação da espuma asfáltica. Esta espuma atua lubrificando os agregados no 

asfalto pela redução da viscosidade, melhorando assim a trabalhabilidade do 

produto e facilitando a mistura e aplicação em temperaturas mais baixas. Ex.: 

Double Barrel® Green, Terex WMA System. 

2.1.2 Estudos brasileiros com misturas asfálticas mornas e semimornas 

No Brasil, pesquisas relativas ao comportamento de misturas mornas também tem 

recebido atenção de alguns centros de pesquisa, sendo poucos os trabalhos 

realizados. Dentre os quais se podem destacar: 

Sousa Filho (2006) estudou as propriedades mecânicas de misturas produzidas com 

um tipo de zeólita, comparando com misturas convencionais (165, 168 e 170ºC), 

variando-se o tipo de asfalto (CAP 50/70, CAP 30/45 e asfalto modificado por SBS), 

a temperatura de usinagem e compactação (redução de 20 e 30ºC em relação à 

mistura a quente) e o teor de material zeolítico (0 a 1%). Comparativamente às 

misturas de referência, os resultados mostraram que não houve comprometimento 

dos parâmetros mecânicos obtidos nas misturas mornas pesquisadas, verificados 

por meio de ensaios de resistência à tração e módulo de resiliência. 

Em 2007, foi publicado o relatório final de uma pesquisa realizada pela CONCEPA e 

o LAPAV, onde foi estudada a tecnologia francesa de mistura asfáltica de módulo 

elevado EBE (Enrobé à Basse Energie). Os valores, de módulo de resiliência e de 

resistência à tração, encontrados para as misturas mornas foram muito próximos aos 

de misturas de concreto asfáltico. Já para o efeito da susceptibilidade à umidade, os 

valores para o ensaio Lottman foram de 70%. Os autores chegaram à conclusão 

que, considerando o desempenho mecânico das amostras, a técnica empregada é 
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adequada para a produção de misturas asfálticas a temperaturas intermediárias 

(CONCEPA-LAPAV, 2007). 

Dando continuidade aos estudos apresentados em 2007, em 2008 a parceria 

CONCEPA-LAPAV realizou novos estudos, pois a técnica EBE apresentava 

algumas falhas, necessitando de adaptação na usina que na época foram julgadas 

de difícil execução. Com isso, foram estudadas novas técnicas com uso de emulsão 

asfáltica modificada por aditivo a base de enxofre e outra mistura com uso de zeólita 

sintética. As amostras foram submetidas a análises volumétricas e a ensaios 

laboratoriais de resistência à tração, módulo de resiliência e vida de fadiga. 

Concluiu-se que as duas formas de produzir misturas mornas se mostravam 

eficientes (CONCEPA-LAPAV, 2008). 

Rhodeet al. (2008) relatam o uso de da adição de 0,3% de uma zeólita natural sobre 

o peso total de ligante mais agregado e com temperaturas de mistura entre 100ºC e 

120ºC e de compactação entre 80ºC e 100ºC. Os resultados indicaram que as 

técnicas avaliadas por eles permitem adotar o WMA com temperaturas 

intermediárias ao redor de 100ºC, tendo como produto final misturas asfálticas com 

características mecânicas compatíveis com as observadas para a mistura asfáltica a 

quente. 

Otto (2009) divulgou um estudo de módulo complexo e fadiga obtidos em misturas 

asfálticas mornas, com adição de zeólitas (135ºC). Comparando-os com uma 

mistura de referência (155ºC), ambas com CAP 50/70. O autor concluiu que estas 

misturas apresentavam: maior susceptibilidade ao efeito do dano por umidade 

induzida, valores de módulo complexo maiores do que da mistura convencional, em 

temperaturas abaixo de 30ºC, contudo o seu desempenho à fadiga foi muito inferior.  

Desta forma para uma mesma solicitação de carregamento, as misturas mornas 

deveriam ter camadas mais espessas. 

Fritzenet al. (2009), analisam os resultados provenientes da utilização do simulador 

de tráfego móvel Heavy Vehicle Simulator (HVS) instalado em dois trechos 

experimentais com mistura morna, localizados na Cidade Universitária na ilha do 

Fundão no Rio de Janeiro. Foram testadas três diferentes misturas asfálticas 
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mornas, com temperaturas de 35ºC a 40ºC inferiores às misturas convencionais. 

Foram produzidas misturas com aditivo A-SAT da Petrobras (compactação a 106ºC) 

e misturas com Zeólitas, comparadas com misturas sem aditivos produzidas em 

temperaturas convencionais (compactação 145ºC). As misturas asfálticas mornas 

apresentaram uma excelente trabalhabilidade desde sua usinagem até a aplicação 

nos trechos experimentais mesmo com temperatura de compactação baixa em 

relação às misturas convencionais utilizadas. Quanto aos resultados obtidos nos 

trechos experimentais das misturas mornas observou-se que: a solução sem aditivo 

apresentou pequeno aumento de afundamento na trilha de roda em relação ao 

obtido na mistura asfáltica com a utilização do aditivo, mas todos os resultados das 

três soluções de técnica foram compatíveis com o esperado. 

Cavalcantti (2010) realizou estudos em laboratório verificando o comportamento 

mecânico de misturas mornas com Rediset™ WMX (compactadas a 110, 120 e 

130ºC), comparativamente a uma mistura em temperatura convencional 

(compactada a 150ºC), preparadas com um ligante convencional (CAP 30/45). Os 

resultados de resistência à tração destas misturas apresentam valores muito 

similares às misturas de referência, enquanto que os valores de módulo de 

resiliência foram inferiores às misturas convencionais. 

Rivoire Jr. et al. (2011) apresentaram os primeiros resultados de ensaios realizados 

com o uso de zeólitas naturais, executando trechos experimentais. A temperatura de 

produção das misturas foi possível a 110ºC e a de compactação a 80ºC, onde 

misturas mornas apresentaram valores de módulo de resiliência e resistência 

atrações inferiores aosdas misturas produzidas em temperaturas convencionais.De 

acordo com os pesquisadores, esta técnica é promissora, tendo em vista que os 

valores encontrados são aceitáveis. 

Motta (2011) estudou o uso de aditivos surfactantes em misturas asfálticas mornas, 

comparando-os com misturas convencionais. Foram realizados trechos 

experimentais sendo observado que a redução das temperaturas de usinagem e 

compactação não apresentou dificuldades para a sua execução. Foi constatada uma 

significativa economia de combustíveis para a sua produção, além de uma redução 

nas emissões de poluentes, sendo observado também que os resultados mecânicos 

apresentaram resultados similares, tanto em laboratório, quanto em campo. 
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2.1.3 Benefícios das misturas asfálticas mornas 

Em geral a literatura indica que a diminuição das temperaturas de produção e 

compactação com as misturas mornas pode trazer alguns importantes benefícios em 

relação à qualidade do pavimento, ao meio ambiente e à saúde ocupacional dos 

trabalhadores. 

Há uma significativa redução do consumo de energia, em relação às misturas a 

quente convencionais, ou seja, como a temperatura requerida na usinagem é menor, 

há uma redução da quantidade de combustível necessário no processo de produção 

(NEWCOMB, 2006; PROWELL e HURLEY, 2007). 

Segundo Olard et al. (2010), tal economia de energia na produção de misturas 

asfálticas mornas pode chegar até a 30%, enquanto que na usinagem de misturas 

semimornas essa economia varia entre 35 e 60%, dependendo do tipo de usina, dos 

materiais empregados e do processo. 

Havendo menor consumo de energia consequentemente haverá uma diminuição 

significativa da emissão de gases poluentes lançados na atmosfera, não apenas 

pelo fato de que são emitidas menores quantidades de vapores e fumos de asfalto 

durante a mistura na usina e a aplicação em campo, pois parte do combustível que 

seria consumido na usinagem deixa ser queimado (PROWELL e HURLEY, 2007). 

D’Angelo et al. (2008), relatam resultados obtidos em estudos realizados na Europa 

onde se verificou uma queda da ordem de 30 a 40% de gás carbônico (CO2) e 

dióxido de enxofre (SO2) – relacionado às chuvas ácidas, 50% de compostos 

orgânicos voláteis (COVs) – precursores do ozônio e associados aos 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), 10 a 30% de monóxido de carbono 

(CO) – indicadores de eficiência de queima, 60 a 70% de óxidos de nitrogênio (NOx) 

– precursores de ozônio e 20 a 25% de materiais particulados. 

Em áreas densamente povoadas, a redução de emissões pode encorajar o uso de 

misturas asfálticas mornas, tendo em vista que nessas regiões a qualidade do ar já é 

notadamente baixa e a inserção de novas fontes de poluição é extremamente 

controlada (KRISTJÁNSDÓTTIR et al., 2007). 
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A diminuição das emissões gasosas poluentes não é benéfica apenas para a 

atmosfera, pois reduz a exposição dos trabalhadores aos fumos (fumaça causada 

devido à alta temperatura da mistura) tanto na usina como na aplicação, melhorando 

o ambiente de trabalho na pavimentação. 

Motta (2011) aponta o estudo feito pelo National Institute for Occupational Safetyand 

Health (NIOSH) dos Estados Unidos que fez um levantamento de pesquisas que 

estudaram os efeitos da exposição ocupacional às emissões asfálticas e verificaram 

que os dados referentes ao potencial carcinogênico dos fumos de asfalto em 

humanos ainda são limitados. Embora se tenha concluído que tais dados ainda não 

oferecem evidências consistentes relativas àqueles efeitos nocivos, afirma-se que 

não se pode excluir o risco carcinogênico destes elementos durante a exposição 

ocupacional em operações de pavimentação. 

Sabe-se que os produtos asfálticos submetidos a elevadas temperaturas emitem 

elementos como os HPAs, em que alguns são suspeitos de serem mutagênicos e/ou 

carcinogênicos (NIOSH, 2000; RAVINDRA et al., 2008; YASSAA et al., 2001; 

FERNANDES et al., 2009). Dentro deste contexto, a temperatura é um fator crucial 

no controle das emissões dos asfaltos (GASTHAUER et al., 2008) e as misturas 

mornas e semimornas podem contribuir para a redução da exposição ocupacional às 

emissões de compostos como estes. 

Embora a literatura geralmente aponte para uma redução significativa da exposição 

dos trabalhadores aos fumos de asfalto em obras com misturas mornas e 

semimornas, pode ser difícil fazer comparações diretas de resultados obtidos nos 

testes de medida de concentração de poluentes, pois a amostragem e os protocolos 

analíticos diferem de país para país (PROWELL e HURLEY, 2007). 

Já o segundo benefício que as misturas mornas e semimornas podem proporcionar 

aos trabalhadores da pavimentação é a possibilidade de estes terem um ambiente 

de trabalho com temperatura mais amena e com redução de odores (NEWCOMB, 

2006; BARTHEL et al., 2004; PROWELL e HURLEY, 2007). 

Boas condições de ambiente de trabalhos na produção e na aplicação de misturas 

asfálticas são importantes para a indústria uma vez que favorecem não só os 
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empregados, mas também a qualidade do trabalho (NEWCOMB, 2006). Neste 

sentido, acredita-se que a melhoria do ambiente de trabalho tenha sido a 

responsável pelo aumento da produtividade em uma obra com mistura morna 

executada na Alemanha, segundo relatos do empreiteiro (PROWELL e HURLEY, 

2007). 

Barthel et al. (2004) mencionam que, em termos de odores, foram encontradas 

reduções expressivas em avaliações realizadas em campo em obras com misturas 

mornas (Aspha-Min®). Em todos os casos, o número de Unidades de Odor foi 

significativamente reduzido e os próprios trabalhadores confirmaram que houve 

melhoria significativa das condições de trabalho em tais ocasiões. 

Outro aspecto interessante que se acredita estar associado à diminuição das 

temperaturas em misturas mornas e semimornas é a redução do envelhecimento do 

ligante asfáltico por oxidação, preservando a sua resposta elástica, o que retarda o 

processo do fissuramento dos revestimentos asfálticos (RÜHL, 2008). 

Sabe-se que as altas temperaturas têm efeito negativo sobre o asfalto e são 

capazes de causar alterações reológicas substanciais no ligante, levando a um 

aumento de sua rigidez (BROWN et al., 2009). Consequentemente, durante a vida 

de serviço do pavimento, a mistura asfáltica com este ligante pode apresentar 

problemas precoces (MALLICK et al., 2009) devido a trincamentos. 

Considerando-se todo o processo de pavimentação, sabe-se que este 

envelhecimento do asfalto ocorre principalmente durante a usinagem, devido aos 

maiores níveis de temperatura. Quando o ligante é mantido em temperaturas acima 

de 150ºC, mesmo que por tempos relativamente curtos (menores que um minuto 

como ocorre na usinagem), pode sofrer significativo envelhecimento com a 

exposição ao ar e a perda de voláteis (RÜHL, 2008; BERNUCCI et al., 2008; 

BROWN et al., 2009). 

Para alguns pesquisadores a redução da temperatura nas misturas mornas e 

semimornas poderá levar a um menor enrijecimento do ligante, tornando-o mais 

flexível e resistente a trincas por fadiga em vida de serviço (NEWCOMB, 2006; 
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PROWELL e HURLEY, 2007) e elevando a durabilidade do pavimento em longo 

prazo (PROWELL e HURLEY, 2007). 

Existe ainda a possibilidade de utilização de um volume maior de material reciclado, 

visando a dar uma destinação aos resíduos provenientes da fresagem de 

pavimentos asfálticos, com isso minimizando os impactos causados aos recursos 

naturais para a obtenção de agregados virgens (ASPHALT INSTITUTE, 2011). 

Pelo exposto no parágrafo anterior, e ainda com os aumentos significativos dos 

preços do asfalto que ocorreram em 2006 e 2008, somados à diminuição das fontes 

de agregados com qualidade aceitável, e a possibilidade do uso de grande 

quantidade de material fresado em misturas asfálticas mornas, tais fatos vêm sendo 

grandes incentivadores da prática da fresagem (COPELAND et al., 2010). 

Como a temperatura tem efeito nas características reológicas do ligante, causando 

envelhecimento deste, o ideal é que o material fresado não seja submetido a 

temperaturas muito altas (em relação às das misturas convencionais com agregados 

virgens) na usinagem de misturas recicladas a quente, a fim de se prevenir um 

envelhecimento ainda maior do asfalto contido no fresado e a rápida deterioração da 

mistura. Assim, quando há grande incorporação de fresados, recomenda-se que a 

temperatura de usinagem se situe entre 110 e 135ºC (MALLICK et al., 2008). 

Diante do exposto, o emprego de misturas mornas e semimornas pode favorecer a 

adição de maiores quantidades de fresados na produção de misturas recicladas a 

quente (OLARD et al., 2010; BARTHEL et al., 2004; PROWELL e HURLEY, 2007). 

Podem ser favoráveis quando são executadas obras de pavimentação em épocas 

ou locais de clima muito frio (NEWCOMB, 2006; PROWELL e HURLEY, 2007), por 

estas serem situações em que há grande preocupação com perdas significativas de 

temperatura, que acarretam em dificuldades na compactação. 

As especificações de alguns órgãos rodoviários brasileiros, relativas a concretos 

asfálticos convencionais, ou modificados, determinam que tais misturas só podem 

ser fabricadas, transportadas e aplicadas quando a temperatura ambiente for 

superior a 10 º C (MOTTA, 2011). 
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Algumas experiências de pavimentação com diferentes tecnologias de misturas 

mornas, sob temperatura ambiente entre -3 a 4ºC na Alemanha, mostraram melhor 

densidade do que a mistura a quente de referência, com o mesmo número ou 

menos de passagens do rolo compactador (D’ANGELO et al., 2008). 

Outra vantagem das misturas mornas e semimornas consistem no aumento da 

distância de transporte da massa asfáltica, além de remendos e aplicações de 

camadas mais delgadas com melhor qualidade, devido ao menor potencial de 

resfriamento. Dentro deste contexto, as aplicações de misturas mornas e 

semimornas podem ser mais favoráveis que as de misturas a quente, uma vez que a 

taxa de esfriamento é dada pela diferença de temperatura entre a mistura asfáltica e 

o meio ambiente, de forma que a mistura produzida em temperatura mais baixa 

esfria sob uma menor taxa, possuindo menor gradiente térmico (NEWCOMB, 2006; 

PROWELL e HURLEY, 2007). 

Assim, como as misturas mornas e semimornas apresentam um maior potencial de 

tempo de estocagem e transporte, em comparação com as misturas convencionais, 

na ocorrência de chuva acidental ou ainda por outra razão qualquer, por exemplo, os 

caminhões carregados podem permanecer em modo de espera por algumas horas 

antes de carregar a acabadora, evitando gastos com descartes ocasionais (OLARD 

et al., 2010). 

Além das inúmeras vantagens apresentadas das misturas mornas e semimornas, 

destacam-se também a possibilidade de abertura ao tráfego mais rápida sobra à 

mistura recém-compactada, devido ao tempo de resfriamento da mesma ser menor 

do que o das misturas convencionais. Some-se a isso a melhoria da trabalhabilidade 

da mistura asfáltica e facilidade/otimização da compactação. 

2.1.4 Agregados 

As propriedades dos agregados utilizados nas misturas asfálticas preparadas a 

quente são muito importantes para o desempenho adequado do pavimento, já que 

defeitos como degradação e deformação permanente estão diretamente 

relacionados à escolha inadequada dos mesmos. 
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Diversas propriedades das misturas asfálticas são afetadas pela distribuição 

granulométrica dos agregados. Dentre estas propriedades, destacam-se: 

estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à fadiga, 

resistência à deformação permanente e resistência aos danos causados pela 

umidade. Portanto, a distribuição granulométrica adequada ao tipo de mistura 

asfáltica que se quer produzir é o primeiro passo para a elaboração de uma mistura 

asfáltica com bom desempenho (CUNHA, 2004). 

Para que a mistura asfáltica apresente um desempenho satisfatório é fundamental 

que os agregados sejam bem selecionados, apresentando as características 

recomendadas de forma, adesividade e resistência. Os agregados são os 

responsáveis por sustentar as cargas aplicadas ao pavimento e transferi-las para as 

camadas subjacentes. Muitas vezes, defeitos tais como: descolamento, 

desintegração superficial, baixa resistência ao atrito superficial e deformações 

permanentes podem ser atribuídos diretamente à seleção e uso inapropriado dos 

agregados. 

Os agregados utilizados na pavimentação são, em geral, materiais rochosos 

provenientes de pedreiras. Vários outros tipos têm sido estudados e aplicados, 

obtendo-se resultados relativamente bons como é o caso da laterita e da escória. A 

argila calcinada também tem sido pesquisada e poderá ser alternativa em regiões 

onde não há agregados rochosos de boa qualidade. 

As propriedades químicas dos agregados exercem pequeno efeito no desempenho 

do agregado, mas o efeito é significativo quando influencia a adesão do ligante 

asfáltico ao agregado. Um agregado que não possui boa adesividade tende a causar 

defeitos como a desagregação. Para evitar este fenômeno são utilizados materiais 

melhoradores de adesividade como a cal e os agentes químicos conhecidos no meio 

técnico como dopantes. 

Os agregados podem ser classificados quanto ao tamanho, quanto à distribuição 

dos grãos, quanto à natureza, nas formas seguintes: 

Quanto ao tamanho (DNIT ES 031/04): 
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 Agregado Graúdo – é o material com dimensões maiores que 2,00mm 

(peneira n°10). Ex.: Brita 1, seixos e etc.  

 Agregado Miúdo – é o material com dimensões entre 2,00mm e 0,075 

(peneiras n°10 e n°200). Ex.: Areias, pó de pedra e etc.  

 Agregado de enchimentos ou fíler – é o material que ao menos 65% das 

partículas passam pela peneira n°200. Ex.: Cal hidratada, cimento Portland, 

cinzas e etc.  

Quanto à graduação (BERNUCCI, et al, 2006):  

 Agregados de graduação densa – são aqueles que apresentam uma 

distribuição granulométrica contínua e próxima da densidade máxima, com 

material fino suficiente para preencher os vazios das partículas maiores.  

 Agregados de graduação aberta – são aqueles que apresentam uma 

distribuição granulométrica contínua, mas com insuficiência de material fino, o 

que resulta em maior volume de vazios.  

 Agregados de graduação uniforme – são aqueles que apresentam uma curva 

granulométrica bastante íngreme devido aos tamanhos de suas partículas 

muito próximos.  

 Agregados de graduação descontínua – são aqueles cuja curva 

granulométrica apresenta um patamar devido à pequena quantidade de 

partículas de tamanho intermediário.  

Quanto à natureza:  

 Agregados Naturais – são obtidos por processo de britagem de rochas ou por 

obtenção convencional de desmontagem, escavação e dragagem. Ex.: 

Pedregulhos, britas, seixos, areias e etc.  

 Agregados Artificiais – são resíduos obtidos por processos industriais ou 

fabricados especificamente com o objetivo de alto desempenho ou também 

como alternativa para regiões onde há dificuldade de se obter agregados com 

características definidas. Ex.: Escoria de alto-forno e de aciaria; argila 

calcinada e expandida. 
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2.2 REOLOGIA DE LIGANTES ASFÁLTICOS 

Reologia é a ciência que estuda a deformação da matéria e o escoamento dos 

fluidos quando submetidos à aplicação de uma tensão ou deformação, levando em 

consideração o tempo de aplicação do carregamento (BRINGEL, 2007). Através do 

estudo das propriedades reológicas dos ligantes asfálticos, é possível investigar as 

propriedades mecânicas dos corpos que sofrem deformação ou escoamento, 

estabelecendo o projeto de preparação de misturas e o controle da qualidade dos 

revestimentos dos pavimentos rodoviários, além de proporcionar um melhor 

entendimento do comportamento estrutural deste quando submetido ao tráfego. 

As deformações que surgem no pavimento podem ser decorrentes das propriedades 

reológicas do material de revestimento, ou decorrentes das estruturas químicas das 

substâncias que compõem a mistura asfáltica serem suscetíveis a escoamento e 

deformação, quando expostas aos efeitos das pressões exercidas pelos veículos 

que trafegam no pavimento. Portanto, o estudo das propriedades reológicas é 

importante para assegurar o projeto de preparo das misturas e o controle de 

qualidade dos revestimentos, fazendo-nos compreender melhor o comportamento 

estrutural quando submetido à densidade de tráfego e desempenhando papel 

fundamental no desenvolvimento, fabricação e processamento de ligantes asfálticos 

e misturas asfálticas (GRAÇA, 2013). 

Segundo Ribeiro (2011), o resultado do atrito interno que se opõe a deformação de 

um fluido devido à resistência ao escoamento, é conhecido como viscosidade, 

quanto maior o valor menor será a velocidade do seu movimento. Considerando um 

fluido entre duas placas paralelas, uma fixa e outra móvel, à medida que se aplica 

uma força tangencial na placa móvel, essa é deslocada por um espaço na horizontal 

criando um gradiente de velocidade do fluido que vai desde zero até o valor máximo 

na interface da placa móvel. Quanto maior aforça imposta na placa, maior o 

gradiente de velocidade do fluido. O gradiente de velocidade (γ) também conhecido 

como taxa de cisalhamento, é definido na Equação (1) e o coeficiente de 

viscosidade define-se na Equação (2). 

ẏ = =                                                                          (1) 
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휂 = =
ẏ
                                                             (2) 

Onde: 

ẏ - taxa de cisalhamento (s-1); 

휕푣 – variação da velocidade entre as moléculas/partículas ou camadas do fluido; 

휕푦 – distância entre as camadas/moléculas/partícula; 

 – variação da deformação em função do tempo; 

휂 – viscosidade (Pa.s); 

τ – tensão de cisalhamento (Pa). 

Os fluidos são classificados de acordo com seu comportamento reológico em 

Newtonianos e não-Newtonianos, a depender da análise da relação entre a tensão 

de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Os fluidos Newtonianos são aqueles cuja 

viscosidade é constante, apresentando uma relação gráfica linear, passando pela 

origem, entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, conforme pode 

ser observado na Figura 2. 

Figura 2- Curvas típicas: (a) - Tensão Cisalhante (τ) versus Taxa de deformação (D) 

e (b) Viscosidade Aparente (휂) versus taxa de deformação (D) para um fluido 

Newtoniano (FONTE: CATRIEL, 2008).

 

De acordo com a Figura 2a, nota-se que a deformação cisalhante aumenta de forma 

continua e linear, independe da tensão aplicada. Isso faz com que a relação entre 

tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento seja linear, com uma linha reta 

passando pela origem (MOTHÉ, 2009). Por outro lado, a viscosidade é 
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independente da taxa de cisalhamento (Fig. 2b). A equação (3) retrata o 

comportamento dos fluidos Newtonianos: 

													τ = η	. ẏ                                                                            (3) 

Onde: 

τ – tensão de cisalhamento (Pa); 

η – viscosidade newtoniana (Pa.s); 

ẏ – taxa de cisalhamento (s-1). 

Já os fluidos não-Newtonianos são aqueles cuja relação gráfica entre tensão de 

cisalhamento e a taxa de deformação não é linear, não passando pela origem 

(Figura 3). 

Figura 3- Curvas típicas: (a) - Tensão Cisalhante (τ) versus Taxa de deformação (D) 

e (b) Viscosidade Aparente (η 	) versus taxa de deformação (D) para um fluido não-

Newtoniano (FONTE: CATRIEL, 2008).

 

Segundo Mothé (2009), os fluidos não-Newtonianos podem ser divididos em visco-

elásticos e inelásticos, sendo os inelásticos subdivididos em fluidos independentes 

do tempo e fluidos dependentes do tempo de cisalhamento. 

Os fluidos não-Newtonianos independentes do tempo podem ser do tipo: 

pseudoplástico, dilatantes e plástico de Bingham, e os fluidos dependentes do tempo 

podem ser do tipo tixotrópicos e reopéticos (FERREIRA, 2009). 

A equação (4) descreve o comportamento dos fluidos não-Newtonianos: 
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															τ = 	η . ẏ                                                                               (4) 

Onde: 

τ – tensão de cisalhamento (Pa); 

	η	 – viscosidade aparente (Pa.s); 

ẏ – taxa de cisalhamento (s-1); 

푛 – índice de comportamento ou de potência (푛 ≠ 1). 

A determinação da viscosidade tem grande relevância na especificação da boa 

consistência que o material deverá manifestar quando for misturado aos agregados, 

para proporcionar uma perfeita cobertura dos mesmos, preenchendo 

satisfatoriamente os vazios entre agregados garantindo uma eficiente compactação 

e apresentar uma boa trabalhabilidade em sua aplicação no campo (BERNUCCI et 

al., 2006). 

A depender da temperatura e do tempo no qual o ligante é observado, ele pode 

manifestar tanto um comportamento elástico como viscoso, ou ainda uma 

combinação de ambos os comportamentos, o que o caracteriza como um material 

visco-elástico. Em temperaturas baixas ou com altas taxas de carregamento o 

asfalto se comporta como um sólido elástico, entretanto, com o aumento da 

temperatura combinada com a redução da taxa de carregamento, o material 

apresenta comportamento viscoso. Se o material é exposto a temperaturas elevadas 

imposta em longo tempo de aplicação de cargas o asfalto apresenta o 

comportamento de fluido newtoniano. Essas propriedades reológicas influenciam de 

forma bastante significativa no desempenho das misturas asfálticas, isso se deve as 

forças intermoleculares, que por sua vez dependem da composição química 

(AMARAL, 2000). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

Os materiais utilizados no estudo foram o aditivo CCBit-113AD, cedido pela KLAMA 

Representações, e o CAP 50/70fabricado pela Brasquímica Candeias/BA, assim 

como todo material agregado foi cedido pelo Destacamento Barão de Maruim, do 4º 

Batalhão de Engenharia de Construção, responsável pela execução da obra de 

duplicação da BR 101/SE, lote 2. 

Com o intuito de estudar a eficácia da aplicação de produtos e/ou processos que 

possibilitem reduzir as temperaturas de processamento, espalhamento e 

compactação das misturas mornas testadas, foram realizados ensaios reológicos 

mecânicos do ligante puros e modificado e de suas misturas produzidas em 

laboratório, cujos resultados serão comparados aos de misturas a quente 

(referência) processadas nas condições convencionais de temperatura e misturas 

mornas. Para tanto, foram dosadas misturas com o ligante em estudo sem e com 

CCBIT-113AD e confeccionado 39 (trinta e nove) corpos de prova para a realização 

dos ensaios de caracterização volumétrica e ensaios mecânicos de módulo de 

resiliência e resistência à tração por compressão diametral. Da comparação dos 

resultados das misturas sem e com CCBit-113AD buscou-se concluir sobre a 

viabilidade do uso dos produtos e dos processos em estudo. 

3.1.1 Aditivo utilizado 

Na Figura 4 é apresentado o aditivoo CCBit-113AD, produzido na Alemanha por Dr. 

Hutschenreuther e utilizado nesta pesquisa. 
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Figura 4 – Amostra do aditivo CCBit-113AD utilizado no estudo. 

  

Fornecido na forma de pó, pode também ser encontrado na forma de grânulos ou 

flocos. Possui cor amarela esbranquiçada e não possui odor. Seu ponto de 

liquefação é de aproximadamente 139ºC (DIN/ISSO 2176) e ponto de fulgor de 

279ºC. Sendo insolúvel em água à 20ºC e com densidade variando entre 0,99 – 1,01 

g/cm³ (23ºC). Seu pH é 9 (10g diluídos em 100 ml de água) e sua viscosidade 

dinâmica é de aproximadamente 15mPa.s (150ºC). Por se tratar de um material 

ainda muito pouco estudado e utilizado no Brasil, foram seguidas algumas 

instruções do fabricante para modificação de ligante asfáltico comum em laboratório 

utilizando o aditivo CCBit-113AD. 

As quantidades de CCBit-113AD adicionadas ao ligante comum foram 1,5; 2,0 e 

2,5% do peso do ligante comum, onde a temperatura do ligante para mistura do 

aditivo no laboratório foi de 190ºC, mantida constante durante a incorporação do 

mesmo. 

A mistura foi feita com equipamento de alta rotação (nunca manual), para uma 

perfeita homogeneização da mistura, conforme Figura 4, sendo o aditivo adicionado 

lentamente, em frações pequenas, num tempo total de mistura entre 25 e 40 

minutos, ainda segundo o fabricante. 

Adotou-se o tempo de 30 minutos para homogeneização do aditivo ao ligante 

asfáltico. Tal procedimento pode ser constatado nas Figuras 5 e 6. 
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Figura 5 - Sistema de mistura do CCBit-113AD ao CAP 50/70 (DEQ/UFS)  

 

Figura 6 - Procedimento de mistura do aditivo ao ligante asfáltico (DEQ/UFS) 

 

A tonalidade superficial do ligante modificado com CCBit-113AD, em temperatura 

ambiente, torna-se fosca. 

Após o encerramento do tempo de mistura, foram retiradas amostras do ligante 

modificado para ensaios de Ponto de Amolecimento (Anel-Bola) e Penetração, 

sendo seus resultados colocados em um gráfico - % Aditivo x Temperatura e traçada 

uma curva matriz para a definição do teor ideal do aditivo a ser utilizado.  

A Figura 7 mostra uma fotografia da realização do ensaio de penetração, efetuada 

seguindo as normas DNER-ME 003/99 que equivalem à ABNT 6576 e ASTM D5. 
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Figura 7 – Realização do ensaio de penetração (GeoPav/UFS).

 

Ponto de amolecimento: é um ensaio que fornece uma medida da temperatura na 

qual o asfalto amolece quando aquecido sob certas condições particulares e atinge 

uma determinada condição de escoamento. As normas ABNT NBR 6560 e ASTM 

D36 descrevem os procedimentos do ensaio. 

Para a mistura em tanque com agitadores (usina), o fabricante dá algumas 

instruções para modificação de ligante betuminoso utilizando o CCBit113AD®, dentre 

as quais a temperatura deve ser de no mínimo 180ºC até o máximo de 200ºC, com 

tempo de mistura de 90 à 120 minutos. As condições exatas para a incorporação 

dependem de cada equipamento, isto é, a intensidade da modificação determinará o 

tempo correto para a finalização do processo, devendo ser verificado no local. 

 A adição do CCBit113AD® deve ser de forma contínua e em quantidades pequenas. 

Após esse processo, o ligante betuminoso modificado está pronto para uso, porém 

deve-se verificar no laboratório, através dos ensaios de ponto de amolecimento e 

penetração, se a modificação foi concluída. 

A adição direta do CCBit no misturador da usina asfáltica é absolutamente 

desaconselhável, mesmo prolongando o tempo de mistura não será alcançado 

resultados positivos. Ainda segundo o fabricante, o ligante modificado com 

CCBit113AD® tem uma estabilidade mínima de 3 meses. 
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3.1.2 Ligante asfáltico utilizado 

O ligante utilizado no presente estudo, CAP 50/70, além dos ensaios de 

caracterização convencionais já mencionados no item anterior, também foram 

realizados os seguintes ensaios para caracterização do ligante sem e com CCBit-

113AD: 

No Brasil, o equipamento mais utilizado para determinação da viscosidade em 

ligante asfáltico é o viscosímetro Saybolt-Furol e o seu procedimento é descrito nas 

normas: ABNT NBR 14950 e ASTM E102. Outro equipamento utilizado mais 

recentemente no País é o viscosímetro Brookfield. Este permite obter a curva 

viscosidade aparente em ampla faixa de temperatura, utilizando a mesma amostra. 

Os procedimentos para realização deste ensaio constam nas normas ABNT NBR 

15184 e ASTM D4402. 

A viscosidade Brookfield é determinada a partir do torque necessário para aplicar 

uma dada rotação a um fuso (spindle), com dimensões padronizadas, imerso na 

amostra de CAP na temperatura de ensaio desejada (ASTM D4402, 1987). O 

conceito de viscosidade é relativo à resistência ao escoamento. A força por unidade 

de área (τ), denominada tensão de cisalhamento, requerida para produzir o 

escoamento é proporcional ao gradiente de velocidade denominada de taxa de 

cisalhamento dγ/dt conforme mostrado na equação (5). A constante de 

proporcionalidade, η, é denominada coeficiente de viscosidade. 

																			τ = 	η . 푑훾 푑푡                                                                        (5)                                     

O Viscosímetro Rotacional (Brookfield) é utilizado para caracterizar a rigidez do 

asfalto acima de 100ºC (135, 155, 175ºC), na qual age quase que inteiramente como 

um fluido viscoso. É um viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais, que mede a 

viscosidade através do torque necessário para rotacionar um spindle (ponta de 

prova). A especificação do ligante requer que este tenha uma viscosidade inferior a 

3Pa.s (3000 cP), a 135ºC, para assegurar que o ligante pode ser bombeado e 

facilmente usinado (MOTTA et al., 1996). A Figura 8 mostra o princípio de operação 

do viscosímetro Brookfield. 
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Figura 8 – Equipamento Brookfield para medida de viscosidade de asfaltos: (a) 

Esquema do equipamento, (b) Esquema do spindle na amostra de asfalto 

(BERNUCCI et al., 2006). 

(a)                                                                        (b)

 

O Viscosímetro Brookfield (Figura 9) é utilizado para determinação das propriedades 

reológicas dos ligantes convencionais e ligantes modificados durante o manuseio e 

usinagem da mistura asfáltica a altas temperaturas. É o viscosímetro mais utilizado 

nos Estados Unidos e Europa, o qual permite obter a curva viscosidade-temperatura 

em ampla faixa de determinação com a mesma amostra. 

Figura 9 – Viscosímetro Brookfield DV-III Ultra acoplado ao Thermosel (DEQ/UFS). 

 

O Viscosímetro Brookfield é recomendado para ensaiar ligantes asfálticos 

modificados (ligantes com polímeros ou borracha), pois os viscosímetros capilares 

podem apresentar ineficiência nos ensaios desse ligante, devido ao fato de que 

pode ocorrer entupimento do aparelho utilizado e inibição do fluxo do ligante. 



43 
 

O princípio de operação é medir através de uma mola calibrada o torque provocado 

pelo movimento rotacional de um spindle imerso no fluido para teste. Mede-se a 

viscosidade, em centiPoises, e a taxa de cisalhamento em s-1. 

Os valores limites da viscosidade são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Especificação de Viscosidade em função do tipo de ligante (BERNUCCI 

et al., 2006). 

Viscosidade 

Brookfield (cP) 

Normas CAP 

NBR 15184 D 4402 30-45 50-70 85-100 150-00 

a 135ºC, SP 21, 20 rpm, mín 374 274 214 155 

a 150ºC, SP 21, mín 203 112 97 81 

a 177ºC, SP 21 76-285 57-285 28-114 28-114 

O ensaio de ponto de fulgor está relacionado à segurança do transporte, estocagem 

e usinagem do ligante e fornece a menor temperatura na qual os vapores emanados 

durante o aquecimento se inflamam quando expostos a uma fonte de ignição. O 

método para o ensaio de ponto de fulgor consta nas normas: ABNT NBR 11341 e 

ASTM D92. 

3.1.3 Agregados utilizados 

Os agregados utilizados para as misturas asfálticas, a saber: brita19 mm, pedrisco 

(9,5 mm) e pó-de-pedra (4,8 mm), procedentes do Britador Rio das Pedras, 

localizado na cidade de Itabaiana/SE. Enquanto que a areia fina foi procedente da 

Jazida Lemos, localizada na cidade de Japaratuba/SE. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Ensaios de caracterização dos agregados 

Após a coleta do material em campo, e antes dos ensaios de caracterização, os 

agregados, separadamente, foram repartidos em amostras de 1, 2, 3 e 5 kg de 

forma a se obter uma melhor representatividade do todo, aumentando assim o grau 
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de confiança nos resultados dos ensaios. Para tal, foi utilizado um repartidor de 

amostras, conforme pode ser visto na Figura 10. 

Figura 10 – Repartição das amostras de agregados (GeoPav/UFS).. 

 

Da mesma forma como o ligante asfáltico, os agregados utilizados para composição 

das misturas asfálticas deste estudo também passarão por ensaios de 

caracterização. Dentre eles: 

Ensaio de Abrasão Los Angeles: o ensaio mais usado para se determinar a 

resistência de um agregado é o ensaio de abrasão Los Angeles (Figura 11), usado 

para medir a degradação por abrasão e impacto. No Brasil este ensaio é 

normalizado pelo método de ensaio DNER 035/98 e NBR NM 51. Consiste na 

degradação do agregado na máquina “Los Angeles”, onde há uma carga abrasiva 

composta por esferas de aço e submetida a um determinado número de revoluções 

a uma velocidade de 30RPM a 33RPM. O valor da abrasão Los Angeles é expresso 

pela porcentagem, em peso, do material que passa, após ensaio, pela peneira de 

malhas quadradas de 1,7mm em relação ao que existia inicialmente nesta peneira. 
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Figura 11 – Realização do ensaio de abrasão Los Angeles (GeoPav/UFS).

 

Granulometria: a distribuição granulométrica do agregado é uma das características 

que asseguram o intertravamento das partículas, desde as mais graúdas às mais 

finas. Este intertravamento é o responsável pela estabilidade das misturas. O 

método está descrito no DNER-ME 083/98. Existem várias faixas granulométricas 

para misturas de graduação densa, e o DNIT indica três, mostradas na Tabela 2, 

escolhidas de acordo com o tipo de revestimento no qual a mistura será empregada. 

Tabela 2 – Faixas granulométricas de agregados para misturas asfálticas densas 

(DNIT ES 031/2006). 

Peneira de malha 
quadrada 

% em massa passando 

Série 
ASTM 

Abertura 
(mm) 

A B C Tolerâncias 

2” 50,8 100 - - - 

1 ½” 38,1 95 – 100 100 - ±7% 

1” 25,4 75 – 100 95 – 100 - ±7% 

¾” 19,1 60 – 90 80 – 100 100 ±7% 

½” 12,7 - - 80 – 100 ±7% 

3/8” 9,5 35 – 65 45 – 80 70 – 90 ±7% 

Nº 4 4,8 25 – 50 28 – 60 44 – 72 ±5% 

Nº 10 2,0 20 – 40 20 – 45 22 – 50 ±5% 

Nº 40 0,42 10 – 30 10 – 32 8 – 26 ±5% 

Nº 80 0,18 5 – 20 8 – 20 4 – 16 ±3% 

Nº 200 0,075 1 – 8 3 – 8 2 – 10 ±2% 
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A granulometria dos agregados é feita através do ensaio de peneiramento, o qual 

consiste no empilhamento de peneiras em ordem crescente de abertura das malhas, 

de baixo para cima, conforme descrito na tabela 2. Feito isso, coloca-se o agregado 

que vai ser estudado na peneira que encontrar-se no topo, agitando todo o conjunto 

de peneiras de forma que os materiais mais finos passem de uma peneira à outra. 

Tal agitação pode ser feito manual ou mecanicamente, este sendo feito por agitador 

mecânico durante 10 minutos (Figura 12). A fração de cada agregado corresponde 

ao peso retido em cada peneira correspondente. 

Figura 12 – Execução do peneiramento por agitação mecânica (GeoPav/UFS).

 

Absorção: neste ensaio é possível determinar a quantidade de água que um 

agregado é capaz de absorver. Quanto mais poroso for o agregado mais água ele 

absorverá. No Brasil as normas mais utilizadas para determinação da absorção são: 

DNER-ME 195/98 para agregados graúdos e ABNT NM 30 para agregados miúdos. 

Este ensaio é útil para se evitar agregados que absorvam muito ligante asfáltico: o 

asfalto é o material mais caro e quanto mais absorvente for o agregado, mais ligante 

é necessário para a mistura apresentar as características volumétricas adequadas, 

dentro das recomendações. 

A capacidade de absorção de água pelos agregados exerce grande efeito nos 

parâmetros volumétricos e influencia diretamente na quantidade de asfalto efetivo da 

mistura. 

Adesividade: existem agregados que tem mais afinidade com o ligante asfáltico do 

que outros. O fenômeno da adesividade é complexo e não é fácil de ser avaliado. 

Alguns ensaios medem indiretamente este efeito com testes com presença de água. 
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Também ajuda se o agregado estiver limpo, sem substâncias nocivas como: argila, 

matéria orgânica e outros materiais deletérios. Finos plásticos podem comprometer a 

mistura causando descolamento quando em contato com a água ou umidade e 

também enrijecer o CAP levando a mistura ao trincamento por fadiga.  

O DNIT especifica alguns ensaios para a determinação da adesividade: DNER-ME 

78/94 para agregados graúdos e DNER-ME 79/94 para agregados miúdos. Outros 

ensaios também podem ser feitos para se determinar a existência de materiais 

nocivos à mistura como: equivalente em areia DNER-ME 54/97, ensaio do azul de 

metileno e ensaio de dano por umidade induzida pelos métodos ABNT NBR 

15617/08, ASTM D 4867/04 ou AASHTO T 283, sendo este último muito utilizado 

atualmente para se medir a suscetibilidade à umidade. 

A má adesividade de um agregado nem sempre está relacionada à existência de 

materiais deletérios e sim à composição química do agregado. Em geral os 

agregados básicos ou hidrofílicos (calcário e basalto) possuem melhor adesividade 

do que os agregados ácidos ou hidrofóbicos (granito e gnaisse). Para solução deste 

tipo de problema, em geral, se usa substância como melhorador de adesividade 

como é o caso da cal, pó calcário, cimento Portland e dos dopes comerciais. 

Massa específica e densidade: são dados necessários para a transformação de 

unidades gravimétricas em volumétricas e vice-versa. As normas utilizadas para a 

determinação desses parâmetros são: DNER-ME 81/94, ASTM C 127 e AASHTO 

T85 (agregado graúdo) e DNER-ME 84/94, ASTM C 128 e AASHTO T84 (agregado 

miúdo). 

Existem três tipos de massa especifica ou densidades a serem consideradas: 

densidade real, densidade aparente e a densidade efetiva (Figura 13). Para 

determinação dos parâmetros secundários de relações volumétricas necessárias 

durante a dosagem de uma mistura (relação betume vazios - RBV, vazios do 

agregado mineral - VAM e volume de vazios). 
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Figura 13 – Execução do ensaio de Frasco de Chapman para determinação da 

massa específica dos agregados miúdos (GeoPav/UFS). 

 

3.2.2 Obtenção de misturas asfálticas 

As misturas asfálticas são o produto da adição do ligante ao agregado e 

eventualmente com modificadores para lhes conferir propriedades diferenciadas em 

relação á mistura convencional. As misturas são utilizadas nas camadas de 

revestimento do pavimento e há vários métodos de produção e tipos de misturas. 

Elas podem ser usinadas a quente ou a frio e preparadas na própria pista ou em 

usinas móveis. 

As misturas asfálticas usinadas a quente de granulometria densa são denominadas 

de concretos asfálticos. São produzidas de acordo com um projeto de mistura, 

elaborado utilizando um método de dosagem, o mais comum no Brasil sendo o 

Marshall, mas o método SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt Pavements) 

também começa a ser usado em obras rodoviárias e não somente em pesquisa. 

Os revestimentos brasileiros, em geral, são projetados para uma vida de serviço de 

10 anos. No entanto alguns defeitos na superfície do pavimento, como deformação 

permanente e trincas, surgem precocemente e podem ter causa nos seguintes 

fatores: erros de projeto; erros ou inadequação na seleção, dosagem ou na 

produção de materiais; erros e inadequações construtivas; erros ou inadequações 

nas alternativas de conservação e manutenção (BERNUCCI et al., 2006).  
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Os defeitos dos pavimentos asfálticos são frequentes em vias urbanas, visto que as 

solicitações são cada vez mais severas devido à baixa velocidade do tráfego e 

mudança frequente de estado de movimento (frenagens e acelerações), entre outros 

aspectos. 

Todo procedimento de dosagem e caracterização das misturas asfálticas deste 

estudo foram feitas baseadas no método Marshall. 

A compactação pelo equipamento Marshall é bastante utilizada no mundo e a 

dosagem segue critérios apoiados nesta forma de se compactar uma amostra por 

meio de impacto. No Brasil os projetos de rodovias e vias urbanas têm sido 

exclusivamente elaborados observando a metodologia Marshall até recentemente, 

visto alguns projetos tendo introduzido a compactação giratória. 

A norma DNER-ME 043/95, que trata dos ensaios da dosagem Marshall, recomenda 

um esforço de compactação de 50 golpes para pressão de pneu até 7kgf/cm² e de 

75 golpes para uma pressão entre 7kgf/cm² e 14kgf/cm². 

Existem várias formas de se determinar o teor de projeto utilizando a metodologia 

Marshall. Segundo a NAPA (National Asphalt Pavement Association), a escolha do 

teor é baseada apenas no valor de volume de vazios igual a 4%. No Brasil tem-se 

adotado este parâmetro em conjunto com outros, como a estabilidade Marshall, a 

RBV (Relação Betume Vazios) da mistura e a resistência à tração indireta (RT). A 

especificação de serviço de concreto asfáltico mais usada no país (DNIT-ES 031/04) 

apresenta os requisitos de dosagem de concreto asfáltico mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Requisitos de dosagem de concreto asfáltico do DNIT (ES 031/2006). 

Características Camada de rolamento Camada de ligação 

Vv, % 3 – 5 4 – 6 

RBV, % 75 – 82 65 – 72 

Estabilidade mín. (75 golpes) 500kgf 500kgf 

RTmín. a 25ºC 0,65Mpa 0,65MPa 

Os procedimentos para as dosagens de misturas asfálticas, como o método 

Marshall, baseiam-se quase que exclusivamente em critérios volumétricos e os 
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parâmetros mecânicos adotados não dão informações adequadas das 

características resilientes da mistura. MARQUES (2004) utilizou o módulo de 

resiliência como critério de dosagem para misturas asfálticas. 

É importante lembrar que a norma do DNIT de dosagem Marshall, embora parecida 

com a da ASTM, não foi atualizada em dois pontos importantes: a consideração da 

absorção do asfalto com a inclusão do parâmetro de densidade efetiva dos 

agregados e o uso da densidade máxima da mistura (Gmm) preconizada pela ASTM 

2041/00. 

3.2.2.1 Dosagem Marshall 

A preparação das misturas, segundo a norma DNER-ME 043/95, consiste na 

moldagem de três corpos de prova para cada de teor de ligante, que foram definidas 

previamente em 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 e 6,0%. Já definidas as porcentagens dos 

agregados através dos ensaios de caracterização vistos anteriormente, e os 

mesmos estando secos em estufa, o próximo passo foi a separação em tigelas 

metálicas das quantidades de agregados equivalentes a 01 corpo de prova, que logo 

em seguida foram levados à estufa para aquecimento à temperatura de 

aproximadamente 15ºC acima da temperatura de aquecimento do ligante, que foi 

estabelecida de acordo com a faixa de viscosidade entre 75 e 95 sSF do ligante 

utilizado, tomando-se o cuidado para não ultrapassar a temperatura de 177ºC, tanto 

pro ligante quanto pro agregado. O aquecimento do ligante (Figura 14) foi feito em 

fogareiro enquanto os agregados já atingiram a temperatura de aquecimento em 

estufa. 

Figura 14– Aquecimento do ligante asfáltico (GeoPav/UFS). 
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Depois de misturados os agregados, fez-se uma cratera no centro da mistura para 

receber o ligante que foi ao mesmo tempo pesado (Figura 15), efetuando-se logo em 

seguida a mistura manual durante 2 minutos (Figura 16), para então ser colocada no 

molde de compactação (Figura 17). 

Figura 15 – Pesagem do ligante (GeoPav/UFS). 

 

Figura 16 – Mistura manual dos agregados ao ligante (GeoPav/UFS).

 

Figura 17 – Mistura asfáltica acomodada no molde (GeoPav/UFS).. 

 

Colocada a mistura no molde de compactação, procedeu-se à acomodação da 

mesma com 15 golpes vigorosos de espátula na borda interior do molde e 10 no 

centro da massa. 
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Em seguida foi procedida à execução da compactação Marshall com 75 golpes de 

cada lado do corpo de prova com o soquete caindo de uma altura de 45,72 cm 

(Figura 18). 

Figura 18 – Aparelho Compactador Marshall em execução (GeoPav/UFS). 

 

Após a compactação, o corpo de prova foi retirado do anel inferior (Figura 19) e 

cuidadosamente colocado numa superfície lisa e plana (Figura 20) e deixado em 

repouso em temperatura ambiente. 

Figura 19 – Retirada do corpo de prova do molde (GeoPav/UFS). 
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Figura 20 – Acomodação de alguns corpos de prova (GeoPav/UFS). 

 

Após 24 horas em repouso, cada corpo de prova teve sua altura medida em quatro 

posições diametralmente opostas, adotando-se o valor da média aritmética destas 

quatro leituras. 

Feitas as medidas de altura, procedeu-se à pesagem de cada corpo de prova, em 

balança hidrostática, para determinação da massa seca (MS) e da massa submersa 

(MSsub). Tais massas serão de fundamental importância para o cálculo das 

densidades dos corpos de prova, e a partir daí o cálculo de parâmetros como RBV 

(relação betume-vazio) e Vv (volume de vazios), fundamentais para a determinação 

do teor de ligante de projeto. 

Por último, para determinação da estabilidade e da fluência, os corpos de prova 

foram imersos em banho-maria à 60 ± 1ºC por um período de 30 minutos. Logo em 

seguida cada corpo de prova foi colocado no molde de compressão e o medidor de 

fluência colocado e ajustado na posição de ensaio (Figura 21). 
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Figura 21 – Ensaio de Estabilidade e Fluência (GeoPav/UFS) 

 

A prensa então é operada até o rompimento do corpo de prova, o que é observado 

no defletômetro pela indicação de um máximo. A leitura deste máximo foi anotada e 

convertida em N (kgf) pelo fator de correção do anel dinamométrico, sendo tal carga 

anotada como “estabilidade lida”. Tal valor deverá ser corrigido pela espessura do 

corpo de prova ensaiado. Sendo esse resultado obtido o valor da estabilidade 

Marshall. A estabilidade da mistura é dada pela carga média, em N (kgf), dos três 

corpos de prova. 

O valor da fluência é obtido simultaneamente ao da estabilidade, conforme pode ser 

visto pela Figura 21, onde pode ser percebido o medidor de fluência sendo segurado 

pelo executor do experimento. O resultado da fluência é a média dos valores obtidos 

nos três corpos de prova. 

3.2.3 Ensaios para obtenção das propriedades mecânicas das misturas asfálticas 

Os ensaios mecânicos são utilizados para análise das propriedades de desempenho 

das misturas asfálticas. São comumente realizados em laboratório e estabelecidos 

com o objetivo de reproduzir as condições de campo, embora impliquem às vezes 

na adoção de elevados fatores de ajuste campo-laboratório. Os ensaios mecânicos 

habitualmente realizados estão apresentados a seguir. 

a) Resistência à Tração Indireta 

O ensaio de resistência a tração indireta por compressão diametral foi desenvolvido 

pelo professor Lobo Carneiro no Rio de Janeiro em 1943 para avaliação da 
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resistência à tração de concreto de cimento Portland. Conhecido também como 

“ensaio brasileiro”, este teste determina a resistência à tração indireta através da 

compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos carregados verticalmente. 

Desde 1972 passou a ser usado também para caracterização de misturas asfálticas 

e neste caso o carregamento se dá sobre frisos de carga. O procedimento de ensaio 

está preconizado pelas normas ABNT NBR 15087 e DNER-ME-136/2010. Consiste 

na aplicação de um esforço no corpo-de-prova que é dado por duas forças de 

compressão concentradas e diametralmente opostas em um cilindro, que geram, ao 

longo do diâmetro solicitado, tensões de tração uniformes perpendiculares a esse 

diâmetro (MEDINA e MOTTA, 2005). 

O Valor da resistência à tração indireta (RT) é dado pela seguinte expressão:  

푅푇 = 	
. .

                                                                                            (6) 

Onde: 

RT = Resistência à tração;  

F = Força obtida pelo produto da constante do anel com o valor máximo atingido 

pelo extensômetro do anel dinamométrico durante o ensaio;  

D = Média de 4 medidas do diâmetro do corpo de prova;  

H = Média de 4 medidas da altura do corpo de prova. 

As normas brasileiras ABNT NBR 15087 e DNER-ME-138/94 descrevem os 

procedimentos para realização do ensaio. 
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Figura 22 – Prensa Marshall  de ensaio de resistência à tração (GeoPav/UFS).

 

Figura 23 – Corpo de prova rompido logo após ensaio (GeoPav/UFS). 

 

b) Módulo de Resiliência 

O ensaio de módulo de resiliência – MR (Figura 24) de misturas asfálticas é 

realizado aplicando-se cargas repetidas num intervalo de 0,1s e repouso de 0,9s no 

plano diametral vertical de corpos de prova cilíndrico. Esta carga gera uma tensão 

de tração transversal ao plano de aplicação da carga e sensores LVDT medem o 

deslocamento diametral recuperável na direção correspondente à tensão gerada 

(deslocamento horizontal). Esta aplicação de carga simula o efeito do tráfego, que 

aplica cargas transientes provenientes do movimento dos veículos. 

O equipamento é composto de um sistema pneumático de carregamento, uma 

câmara para controle de temperatura, um sistema de medição de deformação da 

amostra, um programa para aquisição e análise de dados (Figura 26) e uma 

estrutura de suporte e alinhamento do corpo de prova (Figura 25). 
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O termo resiliência está difundido na área de pavimentação como representativo da 

característica elástica dos materiais sujeitos a cargas cíclicas (MOTTA, 1991). Este 

ensaio permite a obtenção de parâmetro útil à analise de tensões e deformações do 

pavimento e ao dimensionamento mecanístico da espessura das camadas. 

O valor do módulo de resiliência é dado por: 

																					푀푅 = 	
∆∗

∗ (0,9976μ + 0,2692)											                          (7) 

Onde: 

F = Carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo de prova; 

∆ = Deformação elástica ou resiliente; 

H = Altura do corpo de prova; 

μ = Coeficiente de Poisson. 

O ensaio de módulo de resiliência realizado no Brasil segue as recomendações do 

DNER-ME-133/94 que não faz distinção da deformação específica instantânea da 

deformação específica total, como é feito na norma ASTM D 4123/82. Estas 

deformações permitem a obtenção de dois valores de MR: um é denominado 

módulo de resiliência instantâneo e o outro total. O módulo instantâneo é calculado 

com base na deformação horizontal recuperável que ocorre na fase de 

descarregamento de um ciclo de carga-descarga, e o módulo de resiliência total, 

usando a deformação total recuperável, que inclui a deformação recuperável 

instantânea e a dependente do tempo durante a fase de descarregamento 

(MARQUES, 2004). 
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Figura 24 – Execução do ensaio de módulo de resiliência (GeoPav/UFS).

 

Figura 25 – Estrutura de suporte e alinhamento do corpo de prova (GeoPav/UFS).

 

Figura 26 – Programa para aquisição e análise de dados (GeoPav/UFS).
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3.3 COMPORTAMENTO REOLÓGICO DO LIGANTE 

3.3.1 Estudo do comportamento reológico na temperatura de usinagem 

Quando modificado por polímeros, o asfalto apresenta comportamento de fluido não-

Newtoniano, manifestando características pseudoplásticas, em que a viscosidade 

aparente diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. Na avaliação das 

propriedades reológicas a relação entre deformação, tensão, tempo de aplicação da 

carga e temperatura, devem ser estabelecidas para a compreensão do desempenho 

dos ligantes asfálticos, quando submetido às tensões e condições adversas devido a 

variações de temperatura (PINTO, 1991 apud BRINGEL, 2006). 

A busca por processos de modificação dos CAP’s passa necessariamente por tornar 

o material mais rígido ao receber esforços (sofrendo menores deformações) e mais 

mole ao aliviar os mesmos esforços (apresentando maior recuperação elástica). 

Segundo Brûlé (1996), desde o início dos anos 1970, os polímeros 

macromoleculares termoplásticos começaram a ser aplicados na modificação dos 

asfaltos, cujos objetivos principais são: 

 Elevar a coesão do material (CAP); 

 Reduzir a suscetibilidade térmica do CAP; 

 Baixar a viscosidade à temperatura de aplicação; 

 Resultar em CAP com baixa fluência (lenta); 

 O CAP apresentar elevada resistência à deformação plástica, à 

fissuração e à fadiga; 

 Garantir uma boa adesividade; 

 O CAP ter melhor resistência ao envelhecimento. 

No presente trabalho, foram feitas as análises em duas temperaturas: a 170°C, 

temperatura de mistura à quente, e a 135°C, temperatura de mistura morna, para 

avaliação do comportamento do CCBit -113AD sobre o ligante asfáltico. 

A rotação adotada para o processo foi de 10 a 50rpm. A adoção dessa faixa de 

velocidade foi devido ao equipamento e o comportamento da viscosidade, visto que, 

uma rotação menor acarretaria num torque, exercido sobre a mola do reômetro, 
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inferior ao recomendado pelo fabricante do equipamento que é de 10% de torque, e 

uma rotação maior acarretaria num torque superior recomendado, 100%, o que pode 

acarretar em danos irreversíveis à mola. 

Mediu-se a viscosidade do CAP puro (P) e das amostras modificadas (M -1,5) 1,5%; 

(M - 2,0) 2,0% e (M - 2,5) 2,5%.Com essas informações e auxílio do software 

Origin®8.1, foram elaborados os gráficos para análise do comportamento reológico 

do ligante modificado com as adições de CCBit -113AD. 

3.3.2 Caracterização reológica na temperatura de uso  

O reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR) é usado para a realização de ensaio 

dinâmico-mecânico. O DSR mede o módulo complexo (G*) e o ângulo de fases (δ). 

G* é formado por dois componentes: o módulo elástico (G’) recuperável e o módulo 

viscos (G’’) não-recuperável. G’ e G’’ podem ser calculados utilizando-se as 

equações 7 e 8, respectivamente: 

G’ = |G*| cos δ                                                                 (8) 

G’’ = |G*| sen δ                                                                (9) 

A teoria clássica define um sólido elástico como um material que exibe uma tensão 

proporcional a uma deformação. No outro extremo existem os fluidos perfeitamente 

viscosos (Newtonianos) que exibem a tensão proporcional à taxa de deformação e 

não a deformação (Bretas e D’Ávila, 2000). Um material viscoelástico exibe um 

comportamento viscoso e elástico e mostra uma relação dependente do tempo entre 

a tensão aplicada e a deformação resultante. Dentro de uma região linear de 

viscosidade, a relação da tensão/deformação é influenciada pelo tempo somente e 

não pela magnitude da tensão. 

O DSR é usado no método SUPERPAVE para medir propriedades do ligante a 

temperaturas elevadas e intermediárias de pavimentos em serviço. As temperaturas 

nas quais o ensaio é de fato realizado são baseadas na temperatura de serviço onde 

o CAP será utilizado. Um alto módulo de cisalhamento complexo G* representará 

maior rigidez enquanto que um menor d representará uma maior resposta elástica, 

portanto, recuperável. Na determinação do parâmetro para controle de deformação 
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permanente, os pesquisadores do projeto SHRP (SHRP, 1994) consideram o 

fenômeno de cargas cíclicas. A cada ciclo de carga está sendo realizado um 

trabalho para deformar a superfície asfáltica. Parte desse trabalho é recuperado e 

parte dissipado na forma de deformação permanente e calor. A fim de minimizar as 

deformações permanentes, a quantidade de trabalho dissipado durante cada ciclo 

deve ser reduzida. Matematicamente, o trabalho dissipado por ciclo de 

carregamento (a tensão constante) (Wc) é dado pela equação 9: 

Wc = π0
2[1/(G*/sen δ)]                                                   (10) 

Em que 0 é a tensão aplicada durante o ciclo de carregamento. Portanto, o trabalho 

dissipado é inversamente proporcional a G*/sen δ. Esse parâmetro foi selecionado 

como uma especificação SUPERPAVE para ligantes asfálticos. 

A Figura 27 (abaixo) apresenta de forma esquemática os valores de G* e δ obtidos 

no ensaio com o DSR, como resposta a uma deformação cisalhante da amostra. A 

forma de aplicação das tensões ou deformações cisalhantes está apresentada 

esquematicamente na Figura 27(a). 

A resposta à deformação cisalhante da amostra de ligante está defasada em relação 

à tensão aplicada por certo intervalo de tempo ∆t que representa o atraso na 

deformação obtida – Figura 27(b). A fase em atraso é expressa em medida angular, 

como o tempo de atraso (∆t) multiplicado pela frequência angular (ω), sendo 

representada pelo ângulo da fase (δ). Para materiais completamente elásticos, não 

existe atraso entre a tensão cisalhante aplicada e a deformação cisalhante obtida, 

sendo δ igual a 0º. Materiais visco-elásticos, tais como os ligantes asfálticos, 

possuem ângulo de fase variando entre 0º e 90º, dependendo da natureza do ligante 

e da temperatura de ensaio.  

 

Na Figura 27(c), estão representados os resultados obtidos com dois tipos distintos 

de ligantes asfálticos 1 e 2, à mesma temperatura de ensaio, sendo que δ2 < δ1, 

mostrando que o ligante 2 é mais elástico que o 1, ou que o ligante 1 é mais viscoso 

que o 2. A Figura 27(c) poderia representar também os ângulos de fase de um 
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mesmo ligante asfáltico testado no DSR a duas diferentes temperaturas, sendo a 

temperatura 2 menor que a temperatura 1. 

As altas temperaturas, δ tenderia a 90º e a baixas temperaturas δ tenderia a 0º 

(MOTTA et al., 1996). 

Figura 27 – Representação gráfica do modo de aplicação das tensões ou 

deformações cisalhantes, dos parâmetros e resultados obtidos com o DSR.

 

A especificação de ligante SRHP usa o parâmetro G*/sen δ para temperaturas altas 

(> 46ºC) e G*.sen δ para temperaturas intermediárias (entre 7ºC e 34ºC) como forma 

de controlar a rigidez do asfalto. 

Controlando a rigidez a altas temperaturas, a especificação de ligante assegura que 

o asfalto forneça resistência ao cisalhamento global da mistura em termos de 

deformação a altas temperaturas. Da mesma forma, a especificação assegura que o 

ligante não contribua para o surgimento de trinca por fadiga, controlando sua rigidez 

a temperaturas intermediárias. 
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Os ensaios dinâmicos-mecânicos foram realizados nos CAP’s puro e modificados 

utilizando-se um reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR). Em moldes de silicone 

foram preparados os corpo de prova medindo aproximadamente 1 mm de espessura 

e 25 mm de diâmetro e testado em  spindles de placas paralelas com diâmetro de 25 

mm(Figura 28). Para determinação da região de viscoelasticidade linear foi realizada 

uma varredura do módulo complexo em função da tensão de cisalhamento nas 

frequências e temperaturas diferentes, possibilitando assim a definição da região em 

função da frequência e temperatura. Com o objetivo de se correlacionar os 

parâmetros visco-elásticos com o desempenho dos CAP’s verificou-se o 

comportamento do G*/sen δ em função da temperatura, utilizando-se como base a 

norma AASHTO TP5 (1993) e ASTM 6373 (1999). 

Figura. 28 – Reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR CSA II) e moldes para 

corpos de prova (DEQ/UFS). 

 

Os ensaios de cisalhamento dinâmico foram realizados para caracterizar as 

propriedades visco-elásticas do CAP 50/70 puro e do mesmo com o aditivo CCBit-

113AD nas proporções de 1,5%, 2,0% e 2,5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ANÁLISE DO LIGANTE ASFÁLTICO (CAP 50/70) 

Na Tabela 4, estão resumidos os resultados dos ensaios realizados com o ligante 

puro e modificado quanto à penetração na temperatura ambiente, ponto de 

amolecimento, e ponto de fulgor e combustão para obtenção do teor “ideal” do 

aditivo CCBit a ser utilizado junto ao ligante asfáltico nas misturas desta pesquisa. 

Tais ensaios também foram realizados no Laboratório de Geotecnia e Pavimentação 

do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe 

(GEOPAV/UFS), em conjunto com o Laboratório de Desenvolvimento e 

Caracterização de Materiais do Departamento de Engenharia Química, servindo de 

base para a presente pesquisa (LDCMat/DEQ). 

Tabela 4 – Resultados dos ensaios de caracterização física do CAP 50/70 sem e 

com CCBit-113AD. 

 

Ligante 

Penetração 

(0,1 mm), 5 s 

e 25 ºC 

Ponto de 

Amolecimento 

(ºC) 

Ensaio em Vaso Aberto de 

Cleveland (ºC) 

Ponto de 

Fulgor 

Ponto de 

Combustão 

CAP 50/70 (puro) 60 45,0 340 355 

CAP 50/70 + 

1,5% CCBit-

113AD 

48 61,5 325 336 

CAP 50/70 + 

2,0%  CCBit-

113AD 

44 55,3 320 326 

CAP 50/70 + 

2,5%  CCBit-

113AD 

41 66,3 326 338 
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A partir de tais resultados, chegou-se à conclusão de que o teor de aditivo utilizado 

no ligante para misturas asfálticas desta pesquisa seria de 2,5% de CCBit-113AD, 

pois foi o que apresentou os melhores resultados nos ensaios supracitados. Teor 

este já esperado, tendo em vista que a recomendação do fabricante situa-se entre 

2,0 e 3,0%. 

4.1.1 Caracterização reológica 

Caracterização do comportamento reológico na temperatura de usinagem em regime 

cisalhante contínuo 

As Figuras 29 (a) e (b) apresentam o comportamento do CAP 50/70 sem e com 

CCBit-113AD nas temperaturas de 1350C e 1770C, respectivamente. Observa-se 

que o CAP 50/70 puro, na temperatura de 177 0C apresenta um caráter Newtoniano, 

isto é a curva de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento tende passar 

na origem do gráfico, enquanto que na temperatura de 135 0C, tanto o puro quanto 

com o CCBit-113AD altera o caráter Newtoniano para não-Newtoniano, assim como 

o lido ligante a 177 0C com CCBit-113AD e, toda concentração estudada. Observa-

se também que a baixa concentração de aditivo aumenta a tensão de cisalhamento 

em relação à do ligante puro e que a concentração de 2,5% de CCBit-113AD  

diminui. 

Figura 29 – Comportamento da tensão de cisalhamento com a taxa de cisalhamento 

do CAP 50/70 sem e com CCBit-113AD (a) 1350C e (b) 1700C. 
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Nas curvas de viscosidade apresentadas nas Figuras 30 (a) e (b), observa-se com 

base no comportamento das mesmas que o ligante com CCBit-113AD se comporta 

com um fluido de Bingham ou plástico ideal – a viscosidade permanece constante a 

partir de uma tensão de cisalhamento inicial, denominada de τ0, nas duas 

temperaturas analisadas, a exceção do comportamento da viscosidade do ligante 

CAP puro a 177 0C, que apresenta comportamento Newtoniano, isto é, a viscosidade 

permanece constante em toda faixa da taxa de cisalhamento analisada, a partir de τ

0=0, e que quando a concentração do CCBit-113AD é 1,5% a viscosidade é superior 

ao do ligante puro, diminuindo à medida que o teor de CCBit-113AD aumenta para 

2,5%, nas duas  temperaturas em análise, o que pode ser atribuído á possível 

existência de efeitos sinérgicos entre componentes do CCBit-113AD com 

componentes do CAP 50/70 quando este encontra-se em baixa concentração e que 

este comportamento diminui com o aumento da concentração de CCBit-113AD  

Figura 30 – Comportamento da viscosidade aparente com a taxa de cisalhamento do 

CAP 50/70 sem e com CCBit-113AD (a) 1350C e (b) 1700C. 
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As Figuras 31(a) e (b) mostram o comportamento, com a taxa de cisalhamento, da 

tensão de cisalhamento e da viscosidade, respectivamente, na temperatura de 600C. 

Observa-se na Figura 31 (a) que o CAP 50/70 apresenta um comportamento 

Newtoniano e que CAP 50/70 com o CCBit-113AD  apresenta um comportamento 

não-Newtoniano. Analisando conjuntamente as Figuras 31(a) e (b) observa-se que o 
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comportamento não-Newtoniano é do tipo pseudoplástico, isto é, a viscosidade 

diminui à medida que aumenta a taxa de cisalhamento. 

Figura 31 – Comportamento reológico (a) Tensão de cisalhamento e (b) Viscosidade 

com a taxa de cisalhamento do CAP 50/70 sem e com CCBit-113AD à  600C. 
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Caracterização reológica na temperatura de uso em regime oscilatório 

A Figura 32 mostra o comportamento do módulo elástico (G’) e do módulo viscoso 

(G’’) na temperatura de 600C para o CAP 50/70 sem e com o CCBit-113AD. 

Observa-se que há modificações com um aumento proporcional significativo nos 

valores dos referidos módulo do CAP 50/70 com CCBit-113AD em relação ao asfalto 

puro e que este diminui e inverte quando a concentração de CCBit-113AD é de 

2,5%, indicando que em concentrações inferiores a 2,5% a presença do CCBit-

113AD do ligante o enrijeci, tornando-se somente efetivo na concentração de 2,5%, 

com tendência a apresentar um platô, sinalizando uma região de comportamento 

visco elástico linear, com valores do módulo elástico superior ao do módulo viscoso, 

com o aumento da frequência, o que confere ao material, na temperatura de uso, 

deformação temporária, podendo assim reduzir a formação de trilha de roda. 
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Figura 32 – Comportamento do módulo elástico (G’) e do módulo viscoso (G’’) em 

função da frequência do CAP 50/70 puro e modificado, na temperatura de 60 ºC 

(Símbolo cheio - G’; símbolo vazado – G”).

100 101 102
100

101

102

103

104

 

 Puro
 1,5% CCBit
 2,0% CCBit
 2,5% CCBit
 Puro
 1,5% CCBit
 2,0% CCBit
 2,5% CCBit

Frequência (rad/s)

G
' (

Pa
)

101

102

103

104

105

G
'' (

Pa
)

 

A Figura 33 mostra o comportamento do módulo complexo G* com a taxa de 

cisalhamento. Observa-se que à medida que aumenta o ter de CCBit-113AD CAP 

50/70 fica mais rígido, comparado ao  puro. Contudo essa rigidez não é significativa, 

o que decerto não inviabiliza o uso do referido aditivo no processo de obtenção e 

durabilidade de concreto asfáltico. 

Figura 33 – Módulo complexo G* em função da frequência do CAP 50/70 puro e 

modificado, na temperatura de 60 ºC.
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A Figura 34 mostra o comportamento G*.senδ que descreve reologicamente o 

comportamento do material ao acúmulo de deformações permanentes para o CAP 

50/70 sem e com aditivo CCBit-113AD a 600C. Observa-se um aumento da rigidez 

com o aumento da concentração de aditivo, contudo este aumento tende a diminuir 

à medida que aumenta a frequência o que atribui melhor resistência à deformação 

permanente e pode sim melhorar a durabilidade do pavimento. 

Figura 34 – G*.sen(delta) em função da frequência do CAP 50/70 puro e modificado, 

na temperatura de 60 ºC.
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A Figura 35 mostra o comportamento do ângulo de fase (δ) em função da 

frequência. Observa-se que com o aumento dos teores de CCBit-113AD adicionados 

ao CAP 50/70  faz   declinar a curva tan δ com o aumento da frequência, o que 

significa que a adição do CCBit-113AD  possibilita maior elasticidade ao CAP na 

temperatura de uso 600C. 
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Figura 35 – Ângulo de fases (delta) em função da frequência do CAP 50/70 puro e 

modificado, na temperatura de 60 ºC.
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4.2 DOSAGEM DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

Conforme dito no decorrer da pesquisa todas as misturas seguiram a metodologia 

de dosagem Marshall, que é ainda a mais utilizada no Brasil e em grande parte 

mundo. As misturas, tipo CAUQ, foram preparadas e ensaiadas GEOPAV/UFS. As 

misturas tiveram o teor de ligante definido, para a mistura com o ligante CAP 50/70 

puro nas condições convencionais, sendo este teor de ligante adotado para as 

demais misturas utilizadas. Esta metodologia pode causar estranheza, mas pelo 

tempo exíguo e pelo fato de que um teor maior ou menor de ligante pode alterar de 

maneira significativa as propriedades mecânicas das misturas, diante disso optou-se 

por fazer dessa forma o que não impede que em pesquisas futuras que sejam 

determinados os teores de ligantes para cada taxa de aditivo estudada. 

4.2.1 Análise dos agregados utilizados 

Os ensaios de granulometria dos agregados foram realizados para determinar a 

proporção de materiais para compor a mistura de agregados escolhida. 

Os resultados dos ensaios de abrasão Los Angeles mostraram-se satisfatórios tanto 

para brita 19 (B-19), que obteve um desgaste por abrasão de 11%, como para o 

pedrisco (brita 0), que atingiu um resultado de desgaste por abrasão de 13%. 
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Frisando-se que a norma do DNIT 031/2006-ES delimita esse valor ao máximo de 

50%. 

Os ensaios para determinação da absorção e da densidade do agregado graúdo 

foram realizados conjuntamente, sendo observado que a brita 19 (B-19) possui uma 

absorção de 0,5%, enquanto que o pedrisco (brita 0) apresentou uma absorção de 

0,9%, valores relativamente baixos, ou seja, sendo satisfatórios para composição 

das misturas asfálticas. 

Para o agregado miúdo foi realizado o ensaio de equivalente de areia, que 

demonstrou que a areia utilizada no estudo apresentou EA = 93%. A norma DNIT-

ES 031/2006 indica que o valor mínimo de equivalente de areia para misturas 

asfálticas seja de 55%. 

Após os ensaios de caracterização dos agregados descritos, chegou-se aos 

resultados de granulometria da mistura asfáltica, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Granulometria da mistura asfáltica. 

GRANULOMETRIA 

PENEIRAS % QUE PASSA 

PO
LE

G
AD

AS
 

M
IL

IM
ET

RO
S 

B 
- 1

9 

PE
D

RI
SC

O
 

PÓ
 D

E 
PE

D
RA

 

AR
EI

A 

CI
M

EN
TO

 

M
IS

TU
RA

 

3/4" 19,1 19,45 23,0 42,0 13,0 2,0 99 

1/2" 12,7 3,362 22,1 42,0 13,0 2,0 82,44 

3/8" 9,52 0,8 17,4 41,9 13,0 2,0 75,1 

Nº 04 4,76 0,1 4,7 40,6 13,0 2,0 60,36 

Nº 10 2,0 0,1 1,8 26,0 13,0 2,0 42,9 

Nº 40 0,42 0,1 0,8 10,2 12,7 2,0 25,8 

Nº 80 0,18 0,1 0,6 6,2 1,9 2,0 10,7 

Nº 200 0,074 0,0 0,4 3,3 0,3 1,9 5,984 

A partir dos dados da tabela apresentados e de posse dos resultados das 

densidades dos agregados, foi traçado o gráfico (Figura 36) para comprovação de 
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que as porcentagens de cada agregado na mistura enquadravam-se na faixa “C” do 

DNIT, proposta anteriormente. 

Figura 36 – Curva de enquadramento da mistura na faixa “C” do DNIT.

 

Observa-se pelo gráfico que, em virtude das características dos materiais utilizados, 

e para se tentar enquadrar a mistura na faixa “C” desejada, a mesma ficou com 

poucos finos, acarretando num aumento do teor de ligante, como será visto adiante. 

Na teoria seria razoável que a melhor graduação para os agregados fosse mais 

densa, acarretando uma estabilidade superior através do maior contato entre as 

partículas e reduzidos vazios no agregado mineral. Porém, faz-se necessária a 

existência de vazios que permitam que um volume suficiente de ligante seja 

incorporado, garantindo durabilidade e de certa forma evitando a exsudação. 

Para especificar a granulometria o sistema SUPERPAVE utiliza-se dos critérios de 

pontos de controle e zona de restrição, com o objetivo de evitar misturas com uma 

proporção elevada de areia fina natural em relação à areia total. Uma curva 

granulométrica que cruze a zona de restrição tem a princípio um esqueleto mineral 

frágil apresentando problemas na compactação e baixa resistência à deformação 

permanente. Entretanto, atualmente já existem vários estudos mostrando que 

quando se utiliza areia britada ou mesmo areia com angulosidade elevada, esta 

zona de restrição não se aplica (BERNUCCI et al.,2006). 
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4.2.2 Determinação do teor de projeto de ligante asfáltico 

O teor de projeto do ligante foi determinado a partir da moldagem de 3 (três) corpos 

de prova para cada de teor de ligante variando entre 4,0% e 6,0%. 

Após mistura e moldagem dos corpos de prova, os mesmos foram deixados resfriar 

e desmoldados, para que então fossem obtidas suas dimensões (diâmetro e altura). 

Foram determinados também, para cada corpo de prova, sua massa seca (Ms) e 

submersa (MSsub), sendo possível a obtenção da massa específica máxima teórica 

(DMT), permitindo a obtenção das relações volumétricas típicas da dosagem. Em 

seguida os corpos de prova foram submersos em banho-maria a 60ºC por 30 

minutos e logo após levados à prensa Marshall para determinação da estabilidade e 

fluência. 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios para dosagem Marshall. 

Teor de Ligante (%) 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Vol. Vazios (%) 9,0 6,9 6,4 5,3 3,2 

VAM (%) 17,37 16,42 16,95 16,90 15,90 

RBV (%) 48,3 58,1 62,1 69,0 80,3 

Densidade Aparente (kg/m³) 2.295,0 2.332,0 2.329,0 2.342,0 2.379,0 

Estabilidade (N) 1.067,0 1.085,0 892,0 958,0 1.249,0 

Fluência (mm) 2,2 1,9 2,3 2,6 2,4 

O método de dosagem Marshall pode apresentar várias alternativas para escolha do 

teor de projeto de ligante asfáltico, sendo o adotado para esta pesquisa a 

metodologia que faz uso somente de dois parâmetros volumétricos, o volume de 

vazios - Vv e a relação betume-vazios - RBV (SOARES et al., 1999). 

Com os valores médios de Vv e RBV obtidos nos grupos de corpos de prova foi 

possível traçar o gráfico (Figura 38) do teor de asfalto (eixo ‘x’) versus Vv (eixo ‘y1’) 

e RBV (eixo ‘y2’). 
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Figura 37 – Gráfico para determinação do teor de ligante de projeto. 

 

O teor de projeto adotado é selecionado tomando a média dos dois teores centrais, 

(X2 + X3)/2, que neste caso foi de 5,8%, um pouco elevado para os padrões normais 

como já dito anteriormente, devido ao baixo teor de finos da mistura. 

4.3 ENSAIOS MECÂNICOS 

Para a moldagem dos corpos de prova para realização dos ensaios mecânicos, ficou 

definido que o teor de aditivo nos ligantes seria constante, ou seja, que o teor de 

aditivo foi escolhido através de ensaios físicos e reológicos do ligante puro e 

misturado que apresentou as melhores características gerais. No entanto o que foi 

alterado em cada mistura foram as suas temperaturas de mistura e compactação, ou 

seja, diminuídas até determinada temperatura para averiguar até onde seria possível 

a moldagem dos corpos de provas e até que ponto suas características físicas 

seriam preservadas ou totalmente perdidas com a diminuição da temperatura. 

Inicialmente determinou-se a temperatura de aquecimento do ligante asfáltico puro 

através da relação temperatura-viscosidade, estando a temperatura escolhida 

situada dentro da faixa de 75 a 95 SSF (Saybolt-Furol), conforme preconiza a norma 

(DNER-ME 004). 
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A partir da temperatura de aquecimento do ligante asfáltico, estipulou-se a 

temperatura de aquecimento dos agregados, que no caso desta pesquisa ficou 

sempre 15ºC acima da temperatura do ligante, sem ultrapassar 177ºC. 

Determinadas as temperaturas iniciais da mistura pura, buscou-se diminuir 

gradativamente em 20ºC as temperaturas de aquecimento dos ligantes e agregados. 

Tabela 7 – Temperaturas dos ligantes e agregados presentes nas misturas. 

*Dados estimados tendo em vista a dificuldade de medição de tais temperaturas. 

4.3.1 Resistência à tração 

Os ensaios de resistência à tração por compressão diametral foram realizados 

conforme descrito no item 3.2.3(a). Na Tabela 8 resumem-se as médias e os desvios 

padrão dos valores de resistência à tração por compressão diametral. 

Tabela 8 – Resultados dos ensaios de resistência à tração. 

Mistura 
Resistência à 

tração (MPa) 

Desvio Padrão 

(MPa) 

Resistência à tração após módulo 

de resiliência (MPa) 

P 1,31 ± 0,04 1,36 (3,8%) 

M1 1,12 ± 0,03 1,26 (12,5%) 

M2 1,00 ± 0,02 1,18 (18%) 

Na Tabela 8 também são mostrados os resultados do ensaio de resistência à tração 

após os corpos de prova terem sido submetidos ao ensaio de módulo de resiliência. 

Como o ensaio de MR não é destrutivo e o nível de tensões imposto ao corpo de 

prova é muito baixo, não há perda ou ganho de resistência devido a este 

Mistura 
Temperatura (ºC) 

Ligante Agregados Mistura Compactação 

CAP 50/70 puro (P) 155 170 165 140* 

CAP 50/70 + 2,5% 

CCBit 113AD (M1) 
135 150 145 120* 

CAP 50/70 + 2,5% 

CCBit 113AD (M2) 
115 130 125 100* 
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condicionante. Porém, como pode ser notado pelos resultados, houve um ganho 

significativo de resistência à tração pós ensaio de módulo de resiliência, ganhos 

estes que se evidenciam com a diminuição das temperaturas das misturas. Os 

valores entre parênteses representam a porcentagem de ganho com relação à 

resistência à tração inicial. 

Este fato pode ser explicado pelo fato do ensaio de resistência à tração da primeira 

coluna ter sido feito algumas dias antes, ou seja, como os corpos de prova do ensaio 

de resistência após MR foram rompidos depois, os mesmos possam ter ganho 

alguma resistência devido aos dias a mais de tempo envelhecimento. 

Vale ressaltar que os corpos de prova foram rompidos com poucos dias de 

moldados, porém os que foram rompidos apenas após o ensaio de módulo de 

resiliência foram moldados alguns dias a mais após, alertando que os corpos de 

prova moldados na menor temperatura foram os que mais ganharam resistência 

com o tempo (18%), se aproximando dos demais.  

Pelo gráfico da Figura 38 é possível perceber a perda de resistência à tração dos 

corpos de prova em função da diminuição da temperatura de moldagem. 

Amostras produzidas sob temperatura mais elevada demonstraram valores mais 

elevados de resistência à tração que pode ser atribuído à maior interação 

ligante/agregado. 
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Figura 38 – Gráfico com os resultados de resistência à tração e seus desvios.

 

A perda maior (14,5%) se deu proporcionalmente na temperatura intermediária (M1), 

tendo uma ligeira queda (10,7%) na menor temperatura (M2), indicando que é 

possível a utilização de tal mistura em temperaturas mais baixas a depender da 

utilização da via. 

4.3.2 Módulo de resiliência 

Os ensaios de módulo de resiliência foram executados conforme item 3.2.3 (b), à 

temperatura de 25ºC. Cada corpo de prova de cada mistura passou por dois níveis 

de cargas, geralmente em posições perpendiculares entre si, e os valores de MR 

admitidos de cada corpo de prova foi a média dos MR obtidos nesses dois ciclos. O 

valor de MR adotado para a mistura é a média dos valores de MR admitido de cada 

corpo de prova, após análise de dispersão. 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados dos módulos de resiliência das 

misturas analisadas. 
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Tabela 9 – Resultados dos ensaios de módulo de resiliência. 

Mistura Módulo de resiliência (MPa) Desvio Padrão (MPa) 

P 4573 ± 216 

M1 3741 ± 163 

M2 3621 ± 283 

De acordo com os dados apresentados é possível perceber que o módulo de 

resiliência decresce com a diminuição da temperatura e compactação, porém esse 

decréscimo é menos acentuado quanto menor for essa temperatura. O módulo de 

resiliência diminui18% (P  M1) da mistura pura de referência para a mistura 

modificada com temperatura 20ºC menor. Da mistura modificada M1 para a 

modificada M2, cuja diferença é apenas a temperatura (20ºC menor) esse 

decréscimo do módulo de resiliência equivale à apenas 3% (M1  M2). 

Não se sabe ao certo se essa diferença de decréscimo do módulo de resiliência tem 

a ver somente com a adição do ligante ou uma combinação deste com a diminuição 

da temperatura. O certo é que é possível diminuir ainda mais a temperatura da 

mistura modificada mantendo-se assim suas características físicas praticamente 

inalteradas. 

Budny (2012) confirmou o que foi dito anteriormente, concluindo em seu estudo que 

a diminuição da temperatura de compactação das misturas com CCBit mostrou que 

quanto menor a temperatura de compactação menor é a rigidez das misturas de 

forma geral, mas a taxa de queda vai diminuindo rapidamente, destacando-se que o 

volume de vazios também diminuiu com o decréscimo da temperatura. Mostrou que 

de 155ºC para 140ºC a diminuição foi de 19%, de 140ºC para 130ºC a diminuição foi 

9,3%, e que de 130º para 120ºC e depois para 110ºC os valores do módulo de 

resiliência foram praticamente iguais. 

Budny (2012) concluiu ainda que se diminuindo 20ºC na temperatura de 

aquecimento dos agregados, os valores do MR aumentaram em cerca de 8% em 

misturas utilizando o CCBit. Constatou-se também que o acréscimo de 1% do teor 

de CCBit fez diminuir cerca de 6% os valores de MR das misturas que passaram de 
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2% para 3% de aditivo, ou seja, mostrando que existe um teor ótimo de aditivo CCBit 

a ser acrescentado ao ligante asfáltico. 

Pelo gráfico da Figura 39 é possível ver claramente os resultados apresentados 

anteriormente. 

Figura 39 – Gráfico com os resultados do módulo de resiliência e seus desvios.

 

Os valores de módulo de resiliência não sofreram alterações significativas para as 

misturas produzidas sob menores temperaturas, o que demonstra que a baixa 

temperatura em análise não afeta o comportamento da deformação elástica do CAP 

em estudo. 

O aditivo CCBit-113AD mostrou-se muito promissor para o uso na técnica de mistura 

morna, podendo mesmo ser utilizado em vias pouco solicitadas, onde exigir-se-ia o 

uso de CAUQ, economizando, desta forma, o uso de combustível e evitando a 

poluição atmosférica em virtude dos gases expelidos durante o elevado aquecimento 

do CAP. 

Existe um teor de projeto ótimo para o CAP na mistura asfáltica, assim como um teor 

considerado ótimo de aditivo a ser adicionado ao ligante, a ser estabelecido por 

meio de parâmetros e critérios para que se atinjam as características desejadas à 

mistura asfáltica. 
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5 CONCLUSÕES 

A partir da análise dos dados, obtidos dos ensaios realizados, constatou-se que a 

adição de 2,5% de aditivo é possível reduzir a temperatura de usinagem e 

compactação em até 40ºC, sem, contudo, haver uma perda significativa das 

características mecânicas das misturas originais, acarretando num ganho de tempo 

de transporte e melhoria nas condições de trabalho dos trabalhadores. As misturas 

asfálticas modificadas produzidas nas menores temperaturas foram as que mais 

obtiveram ganhos de resistência à tração, aproximadamente 18%, contra apenas 3% 

das misturas puras produzidas em temperaturas mais elevadas. 
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6 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Em função das conclusões extraídas da presente pesquisa, propõem-se as 

seguintes atividades para a continuidade da mesma: 

 Romper os corpos de prova com mais tempo de cura para se investigar até 

quantos dias e o quanto as misturas modificadas produzidas sob menores 

temperaturas possuem ganhos de resistência. 

 Realizar as dosagens baseadas em cada teor de aditivo tendo em vista que 

tais dosagens foram feitas baseadas no ligante puro, podendo esse teor de 

ligante não ser o ideal quando se tratar de ligante modificado. 

 Utilizar outros métodos de dosagem, a exemplo do SUPERPAVE, para 

comparativamente se verificar quais misturas são mais econômicas e 

possuem as melhores qualidades. 

 Projetar e executar trechos experimentais numa mesma via utilizando as 

misturas asfálticas comuns e as modificadas com diferentes aditivos, para se 

avaliar com o passar do tempo o desempenho de cada pavimento em campo. 

 Realizar ensaios comparativos entre misturas puras e modificadas em cada 

temperatura para se ter um parâmetro mais real da modificação com uma 

mistura de referência. 

 Realizar os ensaios mecânicos com outros teores de aditivo, tendo em vista 

que nem sempre os melhores resultados de ensaios reológicos dos ligantes 

produzem misturas com melhores resultados mecânicos. 

 Verificar a possibilidade de produção de misturas com mais de um tipo de 

aditivo, buscando o que cada um tem de melhor a oferecer, ou seja, tentar 

sempre suprir a deficiência de um aditivo com o que o outro aditivo tem de 

melhor. 

 Alterar as temperaturas de mistura e compactação, alternando as 

temperaturas de aquecimento tanto dos agregados como dos ligantes. 
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 Reduzir a temperatura de incorporação do aditivo ao ligante que é de 190ºC, 

recomendado pelo fabricante, uma vez que a norma de dosagens brasileira 

limita a temperatura máxima de aquecimento do ligante para a mistura com os 

agregados a 177ºC. Por si só, tal fato já é capaz de alterar consideravelmente 

as características do ligante, tendo em vista que a temperatura de 

aquecimento do ligante puro não chegou nem perto dos 190ºC, apesar dos 

ligantes modificados serem misturados aos agregados sob temperaturas 

abaixo desta.  

 Fazer previsões do quanto se economizaria de combustível com a diminuição 

da temperatura de usinagem, avaliando se tal economia seria diante das 

perdas das relacionadas às propriedades do processo. 
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