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“Aprendi através da experiência amarga a 

suprema lição: controlar minha ira e torná-la 

como o calor que é convertido em energia. 

Nossa ira controlada pode ser convertida numa 

força capaz de mover o mundo”. 

Mahatma Gandhi 



RESUMO 

 

O presente trabalho trata do estudo da viabilidade das ceras de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4, 

nos teores de 3 e 5% (m/m), como aditivos para a obtenção de misturas asfálticas mornas. As 

ceras foram caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho, análise térmica e 

fluorescência de raios-X, no intuito de analisar a sua composição estrutural, estabilidade 

térmica e o ponto de fusão. As ceras dos quatro tipos foram utilizadas para modificação de 

ligante asfáltico 50/70 e os efeitos decorrentes foram avaliados através dos ensaios empíricos: 

penetração e ponto de amolecimento, ensaios no viscosímetro rotacional Brookfield e ensaios 

reológicos no reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR). A avaliação das propriedades dos 

ligantes a baixas temperaturas foram avaliadas no reômetro de fluência em vida (BBR) após 

envelhecimento simulado. Os resultados dos ensaios empíricos indicam que ocorre uma 

redução da penetração e aumento do ponto de amolecimento na presença das ceras, 

conferindo ao ligante uma maior rigidez. O ligante modificado com 5% (m/m) da cera tipo 4 

(5% CT4) apresentou uma considerável redução de 10 
o
C na temperatura de usinagem (TU) e 

deste modo, efeitos positivos na redução das emissões e redução do consumo de energia são 

esperados. Os parâmetros reológicos: módulo complexo G* e ângulo de fase δ foram 

analisados em função da frequência e da temperatura e mostraram que as ceras tem efeito 

mais pronunciado no aumento da rigidez (G*) e melhoria da elasticidade (δ) em baixas 

temperaturas (frequências elevadas). Provavelmente, em função do estado sólido da cera, que 

funde em temperaturas mais elevadas. O ligante puro foi classificado com o grau de 

desempenho PG 64-22, enquanto o ligante modificado (5% CT4) apresentou PG 70-28, 

mostrando maior potencial para aplicação em temperaturas mais baixas que o ligante puro e 

maior resistência a trincas térmicas. O ensaio de creep dinâmico (MSCR) mostrou uma 

melhoria em relação à possibilidade de emprego em rodovias com alto volume de tráfico de 

veículos (Heavy – H) para ligante modificado com 5% CT4. Ensaios mecânicos em misturas 

(ligante-agregado) indicam que o ligante modificado com a 5% CT4 deve apresentar maior 

resistência à deformação permanente durante a vida de serviço do revestimento, comparado 

ao ligante não modificado. Os resultados desse estudo mostram que a cera de carnaúba 

cumpre com alguns dos requisitos básicos necessários para sua utilização como aditivo de 

misturas asfálticas mornas. 

 

Palavras chaves: Asfalto, Cera, Carnaúba, Ligante Asfáltico, Reologia 

  



ABSTRACT 

 

This paper deals with the study of the viability of carnauba wax types 1, 2, 3 and 4, at the 

levels of 3 and 5% (w/w), as additives for obtaining warm asphalt mixes. The waxes were 

characterized by infrared spectroscopy, thermal analysis and fluorescence X-rays, in order to 

analyze its structural composition, thermal stability and the melting point. 

Four types of waxes were used for ligand modification 50/70 asphalt and the effects were 

assessed through empirical tests: penetration and softening point tests on a Brookfield 

rotational viscometer and rheological measurements using a Dynamic shear rheometer (DSR). 

The evaluation of binder properties at low temperatures were evaluated using a Bending 

Beam Rheometer (BBR) after simulated aging. The results of empirical tests indicate that 

there is a reduction in the penetration and softening point increases in the presence of the wax, 

the binder imparting a greater stiffness. The binder modified with 5% (m/m) of the wax type 4 

(5% CT4) showed a considerable reduction of 10 
o
C in machining temperature (TU) and thus 

positive effects on reducing emissions and reducing energy consumption are expected. 

The rheological parameters: complex shear modulus (G*) and δ the phase angle were 

analyzed as a function of frequency and temperature and showed that the wax has pronounced 

effect in increasing the stiffness (G *) and improved elasticity (δ) at low temperatures (high 

frequencies). Probably due to the solid wax, which melts at higher temperatures. 

The pure ligand was classified as grade PG 64-22 performance, while the modified binder 

(5% CT4) showed PG 70-28, showing greater potential for application at lower temperatures 

than pure ligand and higher resistance to thermal cracks. The dynamic creep test (MSCR) 

showed an improvement over the possibility of employment on roads with a high volume of 

vehicle traffic (Heavy - H) for binder modified with 5% CT4. 

Mechanical tests in mixtures (binder-aggregate) indicate that the modified binder with 5% 

CT4 must have greater resistance to permanent deformation during the service life of the 

coating compared to the unmodified linker. The results of this study show that carnauba wax 

meets some of the basic requirements for its use as an additive in warm asphalt mixes. 

 

Key words: Asphalt, Wax, Carnauba, Ligand Asphalt, Rheology 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MISTURAS ASFÁLTICAS MORNAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS, 

ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

            

A preocupação com o meio ambiente tem se mostrado cada vez mais 

evidente em países desenvolvidos e em crescente desenvolvimento. No Brasil, a 

adequação às normas estabelecidas em conferências locais e mundiais tem sido um 

desafio. A adoção do protocolo de Kyoto em 1997, fez com que diversos segmentos da 

sociedade passassem a fomentar atividades que contribuam para a redução da emissão 

de gases nocivos, ou que possa ser atribuído ao crescente aquecimento global. Eventos 

como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1992 na 

cidade do Rio de Janeiro, com o nome Rio 92, e assim depois a Rio + 20, em 2012, 

tiveram como objetivo estabelecer novas normas para uma parceria global mediante a 

criação de novos níveis de cooperação entre os estados, os setores-chaves da sociedade 

e os indivíduos incentivar o desenvolvimento sustentável e a redução na emissão de 

gases e cuidados com o meio ambiente. 

O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 

da ONU, Grupo de trabalho I, é incisivo ao afirmar, com 90% de confiança, que a 

atividade humana é uma das principais causas do aquecimento global, observado nos 

últimos 50 anos. Foi apontado ainda, o acúmulo de gases do efeito estufa, dióxido de 

carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), cujas concentrações 

atmosféricas são as mais altas em pelo menos 650 mil anos de história do planeta, como 

os principais responsáveis. O relatório afirma que até o final do século XXI a 

temperatura média global pode subir de 2°C a mais de 4°C e o nível médio do mar 

aumentar entre 28 e 59 cm.  

O setor rodoviário, objetivando acompanhar essa mesma tendência, tem 

incentivado o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de pavimentação, que 

possam contribuir de alguma forma para a resolução de questões ambientais. O 

desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser aplicadas ao asfalto, melhorando 

as condições em estradas, é de grande interesse, uma vez que o tipo de material 

utilizado para fins de pavimentação influi diretamente na qualidade do pavimento, 

garantindo durabilidade e segurança para os usuários. Outro importante ponto está na 

redução da exposição de trabalhadores a emissões de gases, devido às altas temperaturas 

exigidas para a aplicação desse material.  
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A União Europeia, buscando novas formas de cumprir metas estabelecidas 

durante o protocolo de Quioto, passou a considerar, em 1996, limites de tempo de 

exposição, para trabalhadores ligados a pavimentação asfáltica processadas em altas 

temperaturas. A adoção dessas normas resultou na idealização de misturas asfálticas 

com temperaturas, de produção e aplicação, menores que as usuais, como forma de 

reduzir a emissão de poluentes e a redução consecutiva do gasto energético atribuído 

(PROWELL et al, 2007; MOTTA et al, 2011).  

Misturas asfálticas são usualmente produzidas de duas maneiras: misturadas 

a quente, com temperaturas em torno de 150-175°C e a frio, misturadas em temperatura 

ambiente. Em termos de qualidade no revestimento asfáltico, as misturas a quente são 

superiores e, geralmente, são utilizadas como revestimento de rodovias em que se 

espera um elevado tráfego de veículos. Já a utilização de misturas a frio, é mais restrita 

a rodovias com menor tráfego de veículos, e sua principal aplicação está em operações 

de recapeamento, conservação e manutenção de estradas (RUBIO et al, 2013). 

Na busca por métodos que possam reduzir as altas temperaturas utilizadas 

nas misturas a quente, mantendo as mesmas propriedades mecânicas, pesquisadores têm 

trabalhado no desenvolvimento e uso de novas tecnologias e aditivos. Nos últimos anos 

surgiram técnicas inovadoras capazes de reduzir a temperatura de compactação e 

usinagem em torno de 55°C, comparando com misturas a quente. Esses novos métodos 

são caracterizados por empregarem diferentes meios, químicos e mecânicos, com a 

intenção de reduzir a resistência ao cisalhamento da mistura asfáltica, promovendo 

assim, melhorarias ao desempenho do pavimento produzido.  

Neste contexto, surgiram as chamadas misturas asfálticas mornas (MAMs 

em português e do inglês Warm Mix Asphalt - WMA), referindo-se a um grupo de 

novas tecnologias desenvolvidas com o intuito de reduzir a temperatura de produção e 

aplicação das misturas asfálticas convencionais entre 30 e 50°C. Essa nova tecnologia 

têm sido muito estudada e produzida na Europa como forma de reduzir custos e 

melhorar o desempenho do pavimento (D’ANGELO et al, 2008; RUBIO et al, 2012; 

BUSS et al, 2015).  

As pesquisas com as MAMs foram desenvolvidas na Europa em 1997, com 

o objetivo de adequar os procedimentos empregados pela indústria da pavimentação às 

premissas impostas pelo protocolo de Kyoto (SAMPEDRO, 2009). A tecnologia de 

MAMs se apresenta como uma alternativa para reduzir a emissão de CO2 e consumir 

menos energia (KOENDERS et al, 2000). Dados indicam que a utilização de MAMs 
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pode reduzir entre 30-40% a quantidade de CO2 e SO2; 50% da quantidade de 

compostos orgânicos voláteis (VOCs); entre 10-30% de CO e entre 60-70% de NO, 

NO2 e NO3, além de considerável redução (30-50%) de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (D’ANGELO et al, 2008). Na Figura 1 tem-se uma representação 

com a classificação das misturas asfálticas em função das temperaturas de usinagem e o 

consumo de combustível.  

 

Figura 1. Classificação da mistura asfáltica de acordo com a temperatura de produção 

(adaptado de RUBIO et al, 2013 e D’ANGELO et al, 2008). 

 

O atual uso de aditivos em mistura asfáltica, modificações com polímeros e 

borracha, por exemplo, produzem uma maior durabilidade para o pavimento. Em 

contrapartida, geram também maior gasto energético, pois apresentam aumento nas 

temperaturas requeridas para usinagem em relação ao asfalto convencional (cerca 10-

20°C). Esse aumento na temperatura de usinagem, além do gasto energético, gera 

também um aumento na produção de gases prejudiciais ao meio ambiente e aos 

trabalhadores na sua aplicação. O uso de aditivos que possam diminuir a temperatura de 

usinagem, mantendo as características mecânicas do ligante asfáltico, tem sido 

incentivado na pavimentação. A diminuição nas temperaturas de mistura e usinagem, 

utilizando aditivos para misturas mornas, tem sido indicada na literatura como benéfica, 

do ponto de vista econômico e social (PÉREZ-MARTÍNEZ et al, 2014; HAMZAH et al, 

2010). 
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Dentre os benefícios da utilização de misturas mornas são citadas, a 

diminuição na emissão de voláteis, redução do custo energético e do envelhecimento do 

ligante asfáltico, resultando em melhorias para o meio ambiente e na saúde dos 

profissionais envolvidos na cadeia produtiva do setor. Em relação à saúde dos 

trabalhadores, dados indicam que ocorre uma redução significativa do risco em relação 

ao potencial carcinogênico da ação dos voláteis emitidos nos procedimentos de 

usinagem e compactação dos ligantes asfálticos. (KOENDERS et al, 2000; NIOSH et al, 

2000; D’ANGELO et al, 2008; CUI et al, 2014). 

O envelhecimento oxidativo está diretamente ligado as altas temperaturas, 

ocorridas principalmente no processo de usinagem, somado também a perda de voláteis 

e exposição ao ar. Devido a diminuição de compostos voláteis há um menor 

enrijecimento do ligante, promovendo assim uma maior flexibilidade e melhor 

resistência a trincas por fadiga em vias de serviço, elevando a durabilidade em longo 

prazo do pavimento produzido (NEWCOMB, 2006).  

Misturas asfálticas mornas, como toda tecnologia recentemente 

desenvolvida, possuem estudos com resultados ainda não conclusivos. Estudos relativos 

ao favorecimento de aumento na resistência a fadiga, causado pelo baixo 

envelhecimento do ligante asfáltico, ainda estão em curso (LEITE et al, 2011). Por se 

tratar de uma nova tecnologia, normas e experimentos para a caracterização dessas 

misturas encontram-se ainda em avaliação. Estudos feitos em laboratório, com dois 

tipos de aditivos para misturas mornas, em comparação com misturas convencionais, 

mostraram resultados de vida de fadiga, similares, não resultando em melhorias 

(FERREIRA et al, 2009). Diferentes experimentos, mudando o tipo de ligante asfáltico, 

agregado utilizado na mistura e diferentes aditivos, mostraram melhorias nas 

propriedades mecânicas quando resultados foram comparados aos das misturas 

convencionais (SILVA et al, 2010; XIAL et al, 2009). 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas, principalmente acerca de 

características fundamentais, projeto e produção dessas misturas, quantificação dos 

benefícios, desempenho em longo prazo, utilização e comportamento de misturas 

recicladas mornas (NEWCOMB et al, 2006; PROWELL et al, 2007).  A caracterização 

química e reológica destes materiais é de grande importância para a previsão do 

desempenho dos asfaltos quando em serviço. Fundamentos científicos estabelecidos, em 

laboratório, podem ser transferidos para o setor produtivo, que se beneficiaria 

diretamente a partir deste conhecimento previamente adquirido. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O cimento asfáltico de petróleo (CAP) mostra-se um ligante suficientemente 

durável e aderente na interação com os agregados. Contudo, observa-se que em rodovias 

com grande fluxo de veículos, há a necessidade de adicionar aditivos que promovam 

melhorias em suas propriedades mecânicas. Na literatura encontramos vários aditivos 

propostos que visam à melhoria dessas propriedades, por exemplo, copolímeros SBS 

(Estireno-Butadieno-Estireno) puro e na forma de compósito, ácido polifosfórico, 

borracha natural ou sintética, LCC (líquido da castanha do caju), zeólitas, ceras 

sintéticas, entre outros (ZHAO et al, 2012; CARCER et al, 2014; QIN et al, 2014; 

TOMÉ, 2014;). 

A modificação do ligante asfáltico com polímeros, e outros aditivos 

comerciais, tem se mostrado uma boa opção para redução de problemas comuns, como: 

deformação permanente (comumente encontradas como sulcos no pavimento) e trincas 

térmicas. Diferentes aditivos, utilizados para produção de ligante asfáltico modificado, 

apresentam melhorias na resistência à fadiga e melhor flexibilidade em baixas 

temperaturas, reduzindo o risco de trincas térmicas e aumentando a vida útil do 

pavimento. Contudo, a adição destes aditivos acarreta o uso de temperaturas elevadas 

para realizar a modificação do ligante asfáltico, desta forma aumentando o gasto 

energético, oxidação do ligante e volatilização de gases tóxicos (CO, CO2, SO2, NO2, 

NO e compostos orgânicos voláteis HPAs), durante a produção e aplicação do ligante 

asfáltico modificado. 

Dentro deste contexto, a busca por novos materiais ou tecnologias que 

visem extinguir, substituir ou minimizar os efeitos agressivos da produção e utilização 

do ligante asfáltico de petróleo ao meio ambiente, tem motivado pesquisadores do setor 

rodoviário para desenvolver tecnologias que possam contribuir para melhorias 

ambientais. A busca por novos aditivos, não se limita a melhorias mecânicas, mas 

também a redução do gasto energético resultante da produção e aplicação do ligante 

asfáltico. 

Misturas asfálticas mornas representam uma solução para melhorar a 

qualidade do ar nas grandes metrópoles, e proporcionar maior economia no gasto de 

energia durante os processos de produção e aplicação deste tipo de mistura. Contudo, 

por se tratar de uma tecnologia ainda nova, existem poucos estudos consistentes 

dirigidos ao monitoramento da melhoria das propriedades das misturas asfálticas 
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mornas (MAMs). Desta forma, o desenvolvimento de novos estudos que investiguem o 

as propriedades físicas, químicas e reológicas do ligante torna-se necessário. 

Recentemente ceras sintéticas foram introduzidas como agente modificante 

do ligante asfáltico de petróleo (CAP), aumentando à resistência a deformação 

permanente, reduzindo a viscosidade e temperaturas de compactação e usinagem (HESP 

et al, 2004; EDWARDS et al, 2006; LEITE et al, 2011). Desta forma, o emprego de 

ceras parafínicas derivadas de petróleo ou sintéticas, assim como ceras de ácidos graxos, 

ceras de origem natural, que possuam ponto de fusão acima de 60°C, utilizadas como 

aditivos orgânicos, vem sendo estudadas como agentes promotores de melhorias nas 

propriedades do ligante asfáltico (IWANSKI, 2012). 

A cera de carnaúba, uma cera natural com cadeia parafínica média de 84 

carbonos, produzida no nordeste brasileiro, com maior produção no estado do Ceará, 

tem sido reportada como agente de solubilização para asfaltenos (FERNANDES, 2007) 

e possível aditivo para misturas asfálticas mornas, melhorando suas propriedades a altas 

temperaturas assim como a redução da temperatura de compactação e usinagem (LEITE 

et al, 2011). 

O presente estudo propõe a utilização de diferentes tipos de cera de 

carnaúba, abundantes na região nordeste do Brasil, para modificação de ligante 

asfáltico, uma vez que a mesma pode ser encontrada em vários tipos, subdividindo-se 

em ceras brutas e derivadas das mesmas (purificadas). O estudo visa caracterizar os 

aditivos, ceras de carnaúba tipo 1, 2, 3 e 4, assim como analisar os resultados da adição 

destas ceras ao ligante asfáltico. O desempenho do ligante asfáltico com a modificação 

sugerida nesta pesquisa deverá apresentar as características exigidas pelas normas 

técnicas vigentes. Os resultados aqui gerados poderão contribuir para a utilização de 

recursos renováveis, favorecendo o desenvolvimento dessa cultura na região nordeste, 

abrindo assim a possibilidade do uso da cera de carnaúba como modificar do ligante 

asfáltico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento da cera de carnaúba, 

considerando quatro tipos distintos, como aditivo para a produção de misturas asfálticas 

mornas (MAMs). O intuito é utilizar matéria prima renovável – a carnaubeira, existente 

na região nordeste do Brasil em substituição aos aditivos comerciais existentes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar os diversos tipos de cera quanto aos aspectos estruturais 

características físicas, estabilidade térmica e quanto aos elementos presentes. 

b) Avaliar as propriedades empíricas do ligante asfáltico puro e modificado 

(penetração, ponto de amolecimento e índice de suscetibilidade térmica); 

c) Determinar os valores de viscosidade em viscosímetro rotacional Brookfield 

– conforme estabelecidas na norma SUPERPAVE (Superior Performance 

Pavements) para classificação e determinação das  propriedades dos ligantes: 

Temperatura de usinagem e compactação (TUC) e a energia de ativação de 

fluxo (Eaf); 

d) Obter os parâmetros reológicos – estabelecidos na norma SUPERPAVE, em 

reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR) relativos à rigidez, elasticidade e 

grau de desempenho (PG) dos ligantes; 

e) Determinar o grau de desempenho em baixas temperaturas (BBR); 

f) Determinar a classificação MSCR (Multiple Stressr Creep na Recovery). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 LIGANTE ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 

 

Asfaltos são materiais betuminosos, de cor escura, constituídos por misturas 

complexas de hidrocarbonetos com elevada massa molar (aproximadamente 93%) tendo 

como principais componentes carbono, hidrogênio e pequenas quantidades de oxigênio, 

enxofre, nitrogênio e metais (níquel, vanádio, ferro, entre outros). Podem ser obtidos 

por evaporação natural, quando proveniente de depósitos localizados na superfície da 

terra (são chamados de asfaltos naturais), e por destilação em refinarias a partir do 

petróleo cru. A utilização do ligante asfáltico é destinada a áreas como a construção 

civil, impermeabilização de pisos e paredes, imprimação da base dos pavimentos, e 

principalmente na pavimentação asfáltica (FAWCETT; McNALLY, 2000; 

VLACHOVICOVA et al, 2007). No Brasil aproximadamente 95% das estradas 

pavimentadas são de revestimento asfáltico, além de ser utilizado também em ruas e 

travessas residenciais. 

O asfalto é largamente utilizado em pavimentação, as principais razões para 

esse fim são: a forte união dos agregados proporcionada, agindo como agente ligante, 

permitindo uma flexibilidade controlável; atua como impermeabilizante; é resistente à 

ação da maioria dos sais, ácido e álcalis, sendo utilizado também na forma de emulsão 

ou aquecido, em combinações diferentes de minerais, com ou sem aditivos. 

Segundo regulamentação da ANP (Agência Nacional de Petróleo), os 

ligantes asfálticos devem ser comercializados em faixas padronizadas de consistência, 

tipos ou graus. Essa classificação refere-se a medidas obtidas a partir de ensaios de 

penetração (ASTM D5, 2005; NBR 6576, 2007). A classificação por penetração baseia-

se, principalmente, na resistência do ligante asfáltico a temperatura de25 °C, 

considerada a temperatura média do pavimento em serviço, podendo ser classificados 

como: 30-45, 50-70, 85-100 e 150-200. O ligante asfáltico “mais duro” (com menor 

valor de penetração), 30-45, possui uma consistência que permite uma leve impressão 

do dedo polegar quando aplicado com força, enquanto o “mais mole” (maior valor de 

penetração), 150-200, possibilita deixar uma marca na superfície da amostra apenas 

com uma leve pressão do dedo. 

Os componentes do ligante asfáltico de petróleo podem ser conhecidos a 

partir de um fracionamento químico, empregado largamente em centros de pesquisa 

europeus, americanos e também no Brasil, conhecido como SARA, que separa os 
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constituintes do ligante asfáltico em compostos saturados (S), aromáticos (A), resinas 

(R) e asfaltenos (A) (Figura 2). A identificação de seus constituintes é realizada por 

cromatografia de camada fina com detecção por ionização de chama, conhecida por 

TLC-FID (LEITE, 1999). Cada componente do ligante asfáltico, identificado pelo 

processo SARA, possui função específica: Saturados influenciam negativamente na 

susceptibilidade térmica; Aromáticos atribuem melhorias nas propriedades físicas; 

Resinas podem melhorar a ductilidade e dispersão dos asfaltenos; Asfaltenos aumentam 

a viscosidade, tornando o ligante asfálticos menos susceptível a variações de 

temperatura.  

 

Figura 2. Estruturas representativas das quatro frações betuminosas: saturados, 

aromáticos, resinas e asfaltenos.  

 

 

Com todos esses componentes, o ligante asfáltico é considerado um sistema 

coloidal formado por micelas de asfaltenos, peptizados por resinas e dispersos num 

meio formado por compostos parafínicos e aromáticos, que pode ser encontrado no 

estado SOL, GEL ou SOL-GEL (Figura 3). Pesquisadores afirmam que asfaltos tipo Sol 

apresentam susceptibilidade térmica maior, por possuírem óleos intermicelares muito 

aromáticos, tornando-os moles, menos resistentes à aplicação direta de carga. Já asfaltos 
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do tipo Gel mostram-se mais resistentes à aplicação de cargas e menos susceptíveis ao 

retorno, tornando-os mais propensos ao trincamento prematuro. A característica de cada 

ligante dependerá da origem do óleo e do processo de produção sofrido. A composição 

química, do ligante asfáltico, pode ser relacionada com suas propriedades físicas, 

contudo, não é possível definir componentes individuais mínimos em termos químicos 

como garantia de comportamento adequado. Essa afirmação baseia-se na observação de 

ligantes asfálticos, com composição química diferente, que podem apresentar 

propriedades físicas semelhantes (SHELL, 2003; RAMOS et al, 1995). A Figura 3 

mostra a representação esquemática do comportamento Sol e Gel do ligante asfáltico, 

como mencionado anteriormente. 

 

Figura 3. Representação esquemática do ligante asfáltico de comportamento Sol e Gel 

(SHELL, 2003). 

 

O ligante asfáltico produzido a partir do refino de petróleo atende 

satisfatoriamente à maioria das situações às quais os pavimentos são submetidos. No 

entanto, o aumento no fluxo de carros, caminhões carregados, assim como, o aumento 

da carga suportada por eixo, faz com que as estradas necessitem de um revestimento 

mais resistente e técnicas melhores para construção e manutenção destas. A utilização 

de aditivos, como modificadores do ligante asfáltico, promovem melhorias ao 
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pavimento, dureza e resistência à deformação e, para esse fim, atualmente há uma 

grande variedade de aditivos. Contudo, alguns desses aditivos necessitam de 

temperaturas muito elevadas para sua produção e aplicação.  Esse aumento na 

temperatura de produção conduz a um maior gasto de combustível, energia, emissão de 

gases e aumento no risco associado à saúde dos trabalhadores. 

 

 

3.2 PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS MORNAS 

 

Visando melhorias nas propriedades mecânicas do pavimento, assim como 

melhorias ambientais, o estudo e produção de misturas asfálticas mornas, tem se 

mostrado promissor. Alguns pesquisadores na área têm apresentado bons resultados na 

utilização de misturas asfálticas mornas, reduzindo temperaturas de compactação e 

usinagem de 10-30 °C (PROWELL; HURLEY, 2007; KRISTJANSDOTTIR et al, 

2007; CHOWDHURY; BUTTON, 2008; D’ANGELO et al, 2008; RÜHL, 2008; 

SILVA et al, 2009/2010; PAIVA; OLIVEIRA, 2010; HANZ et al, 2010). 

A produção de misturas asfálticas mornas é possível a partir de várias 

tecnologias, entre estas, a formação de espuma no ligante asfáltico, introdução de 

aditivos orgânicos e surfactantes, de forma direta, no ligante, ou durante o processo de 

mistura. A partir desta combinação, ligante asfáltico e aditivo, há uma redução da 

temperatura empregada nos procedimentos de usinagem e compactação com os 

agregados (material que constitui aproximadamente 95% do pavimento) assim como, 

uma redução no processo de envelhecimento sofrido pelo ligante. 

 

3.2.1 Asfalto espuma 

 

O asfalto espuma consiste na adição de uma pequena quantidade de água na 

mistura para a formação de espuma com o aumento da temperatura no ligante asfáltico. 

Esse processo foi primeiramente descrito em 1956 pelo professor L. Csanyi, da 

Universidade de IOWA nos USA, que percebeu a potencialidade no uso do ligante 

asfáltico espumado como ligante de solo. Doze anos mais tarde a empresa Mobil Oil 

Austrália, dona da patente do método desenvolvido pelo professor Csanyi, modificou o 

processo inserindo água fria ao invés de vapor (Figura 4), facilitando o processo 

(CHOWDHURY; BUTTON, 2008). 
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Figura 4. Processo de formação de asfalto espuma. 

 

Fonte: Autor 

 

A utilização de água nesse processo é um dos motivos encontrados para que 

o limiar de temperatura entre misturas mornas e semimornas seja de 100°C, temperatura 

na qual a água passa para o estado de vapor (PAIVA; OLIVEIRA, 2010). A adição de 

água, no processo de mistura do ligante asfáltico, também pode ser feita a partir de 

materiais hidrofílicos como as zeólitas, ou da adição de agregado úmido. Quando a água 

incorporada nesses materiais se dispersa no asfalto aquecido torna-se vapor, deste 

modo, produz a expansão do ligante, resultando na redução da viscosidade (BUTTON 

et al, 2007). 

 

3.2.2 Zeólitas 

 

Zeólitas são materiais formados por silicatos cristalinos alumino-hidratados 

(naturais ou sintéticos) contendo em sua estrutura alta porcentagem de água, 

aproximadamente 20%. São caracterizadas por liberar a água contida em seus poros, de 

forma gradativa quando aquecida em temperaturas acima do ponto de vaporização da 

água, entre 90 e 180°C. Algumas dessas tecnologias utilizadas na produção de misturas 

mornas valem-se dessa informação para produção de espuma no asfalto (SOUSA 

FILHO, 2006; D’ANGELO, 2008; RÜHL, 2008). 

A introdução de zeólitas, como tecnologia na produção de misturas mornas, 

não requer mudanças significativas na planta da usina. Essa introdução é feita de forma 

manual, não necessitando de equipamentos específicos, além dos já utilizados na 
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produção. A partir do tipo de tecnologia utilizada, a redução da temperatura de 

usinagem pode chegar a 50°C. Além do processo de formação de espuma, as zeólitas, 

podem ser associadas com outros aditivos, naturais ou sintéticos, para a promoção de 

melhorias ao ligante asfáltico. Podem ser citados como zeólitas os aditivos Aspha-Min® 

e Advera® (Figura 5), zeólitas sintéticas produzidas por empresas alemã e americana 

respectivamente, muito utilizadas na produção de asfalto espuma. Esses aditivos são 

geralmente utilizados em proporções entre 0,1 e 1%, em massa de ligante asfáltico, 

podendo ser utilizados em ligantes convencionais ou modificados, para a produção de 

misturas mornas (SOUZA FILHO, 2006; BROSSEAUD, 2007; HARNISCHFEGER, 

2007).  

 

Figura 5. Zeólitas comerciais, comumente utilizadas como aditivos para ligantes 

asfálticos: Advera® e Aspha-Min®, respectivamente. 

 

 

3.2.3 Aditivos surfactantes 

 

A ação desse tipo de aditivo se faz na interface agregado/ligante auxiliando 

no processo de recobrimento, atuando como agente promotor de adesividade 

(PROWELL, 2007; KUANG, 2012; NOBEL, 2012). Esses aditivos geralmente não 

alteram as propriedades de consistência do ligante, viscosidade, penetração e ponto de 

amolecimento (MOTTA, 2011). Devido a essa ausência de mudanças, acredita-se que 

outro fator deva ser levado em conta para análises de misturas mornas. A adaptação de 

um ensaio para lubrificantes, denominado ensaio de lubricidade, mostrou diferenças 

expressivas na propriedade de lubricidade dos asfaltos com e sem o aditivo para 

misturas mornas nas temperaturas abaixo de 100°C, dando indícios de que esse teste 

deva ser levado em consideração (HANZ et al, 2010). 
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A incorporação do aditivo surfactante ao ligante asfáltico é feita diretamente 

no processo de usinagem, ou ainda, em linha de produção na usina (SHETH, 2010; 

SILVA et al, 2010). A produção de misturas mornas utilizando esta tecnologia pode ser 

viabilizada sem a necessidade de alterações na planta da usina. Sem mudanças na planta 

e investimentos iniciais, os gastos se limitariam a compra de aditivos para a produção. 

Podem ser citados como exemplos de aditivos surfactantes os produtos comerciais 

Gemul® e Revix
TM

  

 

3.2.4 Aditivos orgânicos 

 

Outra tecnologia, associada à produção de misturas asfálticas mornas, conta 

com a introdução de aditivos orgânicos que possam promover a redução da viscosidade 

do ligante asfáltico. Esses aditivos, quando submetidos a temperaturas superiores ao seu 

ponto de amolecimento, interferem nas propriedades do ligante asfáltico, causando uma 

diminuição da viscosidade. A utilização desse tipo de aditivo deve ser feita de forma 

cuidadosa. O teor do aditivo e a temperatura na qual ocorre o amolecimento, além da 

temperatura esperada do pavimento na pista devem ser levados em conta, de forma a 

reduzir o risco de deformações permanentes e possibilidade de rachaduras em baixas 

temperaturas. Isso ocorre devido à possibilidade do aditivo promover um endurecimento 

excessivo em baixas temperaturas quando incorporada em grandes quantidades 

(PROWELL, 2007). 

Aditivos orgânicos podem ser introduzidos diretamente ou durante o 

processo de usinagem, possibilitando reduções na temperatura de mistura entre 30 e 

40°C. Após a mistura desses aditivos, quando o resfriamento da mistura asfáltica ocorre, 

estes elementos cristalizam-se de forma dispersa dentro do ligante. Esse fato aumenta a 

rigidez do asfalto e, por consequência, da mistura asfáltica (LEITE, 1999; RÜHL, 

2008). Dentre os aditivos orgânicos utilizados para produção de misturas mornas está o 

aditivo comercial Sasobit® produzido a partir de gás natural, utilizando o processo 

Fisher-Tropsch (FT), representado na Figura 6 (GANDHI, 2008; ZAUMANIS, 2010; 

SASOL, 2012). Contudo, outros aditivos orgânicos podem ser citados, tais como: 

Asphaltan – B, uma mistura de ceras obtidas por extração com solvente a partir de 

lignite (Fóssio de sedimentos orgânicos e combustível) ou cera de Montana e amidas de 

ácido graxos (BUTTON et al, 2007; D’ANGELO et al, 2008); Thiopave
TM

, tecnologia 
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patenteada pela Shell que utiliza um aditivo com capacidade de enxofre (AL-ANSARY 

et al, 2010; SHELL, 2015). 

 

Figura 6. Cera sintética obtida pelo método F-T (Sasobit® - Fonte: Sasol). 

 

O sasobit® é uma cera parafínica, produzida a partir do processo Fischer-

Tropsch, patenteada pela empresa alemã Sasol Wax GmbH, que atua na produção de 

misturas mornas a partir da redução da viscosidade do ligante. Ceras sintéticas F-T, são 

obtidas a partir da gaseificação do carvão na presença de um catalisador e caracterizam-

se por possuir uma longa cadeia de hidrocarbonetos alifáticos de polimetileno. Podem 

ser comercializadas em flocos ou em pastilhas para a incorporação no ligante asfáltico. 

Em seu estado puro, possui ponto de fusão entre 60-120°C, dependendo de sua massa 

molar, no entanto, quando misturado com o ligante asfáltico, ocorre redução em seu 

ponto de fusão, permitindo a compactação da mistura asfáltica em temperaturas 

próximas a 100ºC. Sua solidificação, quando inserido no ligante asfáltico, está entre 65-

115°C, formando partículas microscópicas distribuídas de forma regular (NOLTING, 

2007; HIRSCH, 2007). A diferença entre as ceras naturalmente betuminosas e as ceras 

do tipo FT está em sua estrutura e propriedades físicas. Especificamente, está no 

comprimento da cadeia e na estrutura cristalina fina. Estas ceras atuam na estabilidade 

contra o envelhecimento, podendo ser armazenada indefinidamente (PROWELL, 2005). 

Outro aditivo orgânico, as amidas de ácidos graxos sintéticos disponíveis 

comercialmente, são fabricadas reagindo aminas com ácidos graxos, possuindo ao final 

ponto de fusão entre 141-146 °C (HIRSCH, 2007; WOLFE e WORLAMUNDER, 

2007). Essas amidas atuam como redutores de viscosidade e possuem baixos valores de 

massa molecular. Por vários anos, produtos semelhantes têm sido utilizados como 

modificadores de viscosidade em ligantes asfálticos, agindo sozinho ou em conjunto 
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com outros aditivos. Formam cristais no betume, de forma a aumentar a estabilidade do 

asfalto e resistência à deformação (D’ANGELO, 2008). 

Ceras naturais de origem vegetal ou animal também podem ser utilizadas na 

produção de misturas mornas, um dos requisitos para esse fim é possuir ponto de fusão 

maior que 60 °C. Ceras de abelha e de carnaúba são exemplos de ceras estudadas para a 

produção de misturas asfálticas mornas (MICHON et al, 1999; AREGA et al, 2011; 

LEITE et al, 2011). 

 

3.2.5 Aditivos químicos 

 

Aditivos químicos são relatados na literatura como tecnologias para 

misturas asfálticas mornas, como redutores de temperaturas de mistura e compactação 

em até 30°C (EAPA, 2010; SILVA et al, 2010; LOGARAJ e ALMEIDA, 2012). Em 

alguns casos, são formados por uma mistura de produtos (agentes tensoativos, 

emulsificantes, promotores de revestimento e aditivos anti-descamação). Geralmente, 

aditivos químicos são adicionados ao aglutinante no momento da produção, ou, em 

alguns casos, pode ser utilizado por meio de uma emulsão de ligante asfáltico 

(ZAUMANIS, 2010; BUTTON et al, 2007). 

Aditivos como a Cecabase® RT e Rediset 
TM

 são referidos na literatura 

como uma mistura de surfactantes, agentes melhoradores de adesividade e outros 

componentes. Relata-se que esses produtos melhoram quimicamente a adesão e o 

recobrimento dos agregados pelo ligante asfáltico, sem alteração significativa do 

desempenho do ligante (SILVA et al, 2009; HAJJ e CORTEZ, 2011; LOGARAJ, 

2012). A cecabase®, aditivo líquido baseado em tensoativos e composto por até 50% de 

matéria prima renovável (LABIC, 2012), quando misturado ao ligante asfáltico (0,2-

0,5% em massa), reduz a temperatura de mistura em até 45°C sem reduz a viscosidade 

do ligante (CECA, 2015). Enquanto que o Rediset 
TM

, aditivo sólido baseado em uma 

mistura de surfactantes catiônicos e aditivos orgânicos, atua na redução da rigidez e 

melhora as propriedades do ligante asfáltico a baixas temperaturas (LABIC, 2012; 

MARTINEZ, 2012).  

Outro exemplo de aditivo químico é o Evotherm 
TM

, aditivo comercial 

baseado em uma mistura de compostos utilizado em forma de emulsão para promover 

melhorias na adesividade do ligante com o agregado, permitindo uma redução nas 

temperaturas de usinagem e compactação entre 33 e 45°C (LABIC, 2012; ZAUMANIS, 



35 

 

2010). Além de reduz as temperaturas de usinagem e compactação o evotherm TM, 

também permite trabalhar com elevada porcentagem de material fresado e não requer 

modificação na planta (MELLO, 2012; VELANDIA e CIFUENTES, 2012). 

 

 

3.3 A CARNAUBEIRA 

 

A carnaubeira (Copernicia prunifera), planta nativa do semiárido do 

nordeste brasileiro, com maior ocorrência nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte, é considerada de grande importância econômica, social e ecológica. Em 

condições normais, cresce cerca de 30 cm por ano, em média, atingindo a maturidade 

(primeira floração) entre 12 e 15 anos, podendo alcançar alturas superiores a 10 m e 

produzir entre 40 e 60 folhas anuais. 

O nome “Carnaúba” tem origem na língua tupi e significa “árvore que 

arranha”, também conhecida por diferentes nomes (carandaúba, carnaba, carnaubeira, 

carnaíba, carnaúva) (WATH, 1947). Devido a sua resistência e longevidade a carnaúba 

é um motivo de orgulho para os habitantes do sertão nordestino, considerada como a 

“árvore da vida” por suas inúmeras utilidades. Foi declarada como árvore símbolo do 

estado do Ceará, através do decreto lei n. 27.413 de 2004, sendo também símbolo 

integrante dos escudos do governo dos estados do Ceará, Piauí, e Rio Grande do Norte 

(Figura 7), além de vários municípios do nordeste brasileiro. 

 

Figura 7. Carnaubeira como símbolo integrante dos brasões estaduais. 
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A importância da carnaubeira é atribuída à utilização integral de todas suas 

partes: folhas, frutos, raízes e tronco. Planta resistente à seca, assim como o juazeiro 

(planta típica do nordeste brasileiro) além de atribuir beleza ao sertão nordestino pode 

ser utilizada na produção agrícola de subsistência dos habitantes locais. A fibra extraída 

da folha ou palha da carnaúba, também chamada de bagana, é utilizada para confecção 

de vassouras, bolsas, chapéus, cordas, escovas, tarrafas, cestos entre outros artesanatos, 

podendo ser utilizada também na ração animal durante longos períodos de seca. O fruto 

da carnaubeira é comestível e rico em nutrientes, possuindo qualidades quando verde, 

seco ou até mesmo torrado. O fruto pode ser utilizado como ração animal, quando 

verde, na produção de óleo quando seco, e até mesmo na produção de uma bebida 

semelhante ao café quando torrado. As raízes podem ser utilizadas para produção de 

chás, emulsões medicinais, com efeito diurético, e popularmente para tratamento de 

reumatismo e sífilis (NOGUEIRA, 2009; AYRES et al, 2008; AGRA et al, 2007; 

CARVALHO, 1957). O tronco, com diâmetro entre 15 e 25 cm, reto e de boa rigidez, é 

utilizado para construções de casas e confecção de artesanatos. A carnaubeira é 

geralmente encontrada próxima a rios, preferindo solos argilosos, aluviais, com grande 

capacidade de adaptação ao calor e longos períodos de alagamentos durante o período 

chuvoso (DUQUE, 2004). Algumas destas partes podem ser mostradas na Figura 8. 

 

Figura 8. Partes da carnaubeira: A – Palha; B – Fruto e C – Tronco utilizado para 

sustentação do telhado. 

   Fonte: Elaborado pelo autor 
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As altas temperaturas registradas na região semiárida promovem o aumento 

à transpiração da planta e juntamente com a salinidade do solo aumentam a produção de 

células nas folhas, estimulando a produção de cera como forma de prevenção da perda 

de água (CARVALHO, 1982; FREITAS, 2012). A carnaubeira produz cera em suas 

folhas, essa cera possui valor econômico e seu uso está diretamente agregado ao tipo de 

extração, purificação e quantidade de impurezas, agregadas durante o processo de 

extração e produção da cera de carnaúba.  

 

3.3.1 A cera de carnaúba 

 

A cera de carnaúba, produto resultante da síntese clorofiliana, formada no 

interior das células vegetais das folhas da carnaubeira, consiste primeiramente da 

mistura complexa de ésteres de ácido e hidroxi ácidos, principalmente ácidos alifáticos, 

ω-hidroxiesteres, ésteres alifáticos p-metoxicinamico, diesteres alifáticos p-

hidroxicinamico composto de cadeias de diferentes comprimentos, em que alcoóis com 

26 e 32 carbonos, são mais predominantes. Também estão presentes ácidos, alcoóis 

oxipolihidricos, hidrocarbonetos, materiais resinosos e água (WATH, 1947; BENNETT, 

1963; CARVALHO, 1982; EMAS; NYQUIST, 2000; CRISTIE, 2015). A cera obtida 

da folha da carnaubeira é considerada seu principal produto. Produto que no passado, 

Brasil Colônia, foi de grande importância para a exportação, além de ser utilizada na 

iluminação de casas, sob a forma de velas, principalmente no meio rural nordestino. 

Atualmente, a cera de carnaúba pode ser utilizada em diversas áreas. Na 

medicina é utilizada no revestimento de capsulas, cera dental, produtos para tratamento 

de pele e cabelo. É utilizado na indústria de beleza, cosméticos (batom, creme de 

barbear, rímel), produtos de limpeza, filmes plásticos, adesivos e fotográficos. Pode ser 

utilizada na fabricação de produtos como: vernizes, esmaltes, tintas, sabonetes, 

isolantes, lubrificantes, graxas para sapato e produtos para polimento de pisos e 

automóveis, impermeabilizantes, laqueadores e revestimentos. Componente na 

fabricação de papel carbono, lápis de cera, cola, grafite. Na informática, é componente 

na confecção de chips, tonners de impressoras e código de barras (OLIVEIRA, 2002).  

Outras indústrias utilizam a cera de carnaúba nas áreas: alimentícia 

(polimento de frutas e queijos, goma de mascar, doces, refrigerantes); automobilística 

(capa de assento de automóveis e polimento de pinturas); cerâmica, explosivos e fósforo 

(com auxilio do ácido píprico, substância presente na cera) embalagens de papelão para 
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produtos alimentícios e revestimento de latas, frutas e flores artificiais, vegetais 

desidratados; poliéster, borracha e materiais elétricos (RISCH, 2012; MACHADO, 

2013; PONTES, 2013). 

A cera de carnaúba é considerada um produto nobre tendo os mercados 

internos e externo garantidos, principalmente pela exigência cada vez maior por 

produtos naturais, ecologicamente corretos e de natureza sustentável. Além da 

infinidade de aplicações, a extração da cera não causa danos ao meio ambiente, pois as 

folhas retiradas na colheita são repostas no ano seguinte, atendendo também as 

exigências de alguns mercados por produtos de qualidade e base natural. Do local de 

corte, as folhas da carnaubeira são levadas ao lastro para secagem e estendidas 

separadamente conforme o tipo ”olho” (folhas mais jovens, ainda fechadas) e “palha” 

(folhas mais velhas, maduras, completamente abertas), onde permanecem por um 

período de 8 a 10 dias, dependendo da região e da luz solar incidente. Elas produzem o 

“pó de olho” e o “pó de palha”, respectivamente, sendo o primeiro mais valorizado por 

conter menos impurezas e produzir cera de melhor qualidade. 

Segundo o IBGE (2013) a produção de cera de carnaúba (pó cerífero) no 

Brasil é de aproximadamente 18.251 toneladas ao ano, sendo seu valor final de R$ 6,46 

por quilo produzido. A obtenção da cera de carnaúba compreende as seguintes etapas: 

retirada das folhas das carnaubeiras, secagem, recolhimento do pó, processo de fusão, 

resfriamento e beneficiamento final. Abaixo são descritas as etapas de extração da cera 

de carnaúba (D’ALVA, 2004; ALVES e COELHO, 2006; CARVALHO, 2008): 

 

 A retirada das folhas da carnaubeira é feita entre os meses de julho e fevereiro, 

feita de forma manual por extrativistas locais, esta etapa nada mais é que uma 

pequena poda da folhagem da carnaubeira preservando a integridade da palmeira 

e retardando o envelhecimento da planta. 

 O processo de secagem: as folhas da carnaubeira são postas lado a lado para 

secagem ao sol no lastro, local onde são depositadas as palhas. Nesse processo 

são separadas as palhas originadas do olho e as palhas mais externas (maduras) 

de forma que elas não se misturem. 

 Após o período de secagem as palhas são batidas e, nesse processo, as palhas 

são suspensas e utilizando-se de um pedaço de madeira (cassete) a palha é 

“batida” e o pó cerífero é desprendido da palha e depositado no chão. 

Industrialmente esse processo é feito com o auxilio de máquinas. 
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 O pó obtido após o processo de batimento das folhas é recolhido, passando por 

um processo de cozimento em água para evitar a queima e perda da cera de 

carnaúba. Após a fusão da cera, a mesma é coada com o auxilio de prensas de 

madeira. Industrialmente esse processo é substituído por extração à base de 

solventes. 

 A etapa do resfriamento se faz em tanques rasos.  Em seguida, o produto é 

quebrado em pedras de cor amarelo esverdeada ou marrom escura (Cera Bruta). 

 Na etapa do beneficiamento, a cera é submetida ao processo de fusão em tachos 

ou autoclaves. O processo é completado passando por etapas de centrifugação, 

filtração, clareamento e embalagem final. Essas etapas asseguram a pureza e a 

qualidade das variedades oferecidas no mercado. 

O processo de beneficiamento é apenas um dos recursos utilizados para a 

classificação da cera de carnaúba em diferentes tipos. A classificação da cera de 

carnaúba em diferentes tipos auxilia na destinação e uso desta cera nos diferentes 

setores da indústria e comércio. 

Segundo a instrução normativa específica das características mínimas de 

identidade e de qualidade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

criada em 2002, a cera de carnaúba será classificada em cinco tipos, de acordo com a 

sua coloração e qualidade (CEARÁ, 2002): 

 

 Tipo 1: constituído de cera de cor branca e/ou amarelo clara, vulgarmente 

denominada flor ou olho, contendo no máximo 1% de impurezas e até 2% de 

umidade. 

 Tipo 2: constituído de cera de cor amarela, mais ou menos acinzentada e/ou 

esverdeada, vulgarmente denominada mediana ou mediana clara, contendo no 

máximo de impurezas e até 2% de umidade. 

 Tipo 3: constituído de cera de cor castanho clara, castanha, amarela e/ou 

esverdeada, vulgarmente denominada cauipe ou gorda clara, contendo no 

máximo 2% de impurezas e até 2% de umidade. 

 Tipo 4: constituído de cera de cor castanho escura, verde escura e/ou escura 

tendendo a negro, vulgarmente denominada gorda escura ou gorda batida, 

contendo no  máximo 2% de impurezas e até 2% de umidade. 
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 Tipo 5: constituído de cera de cor esbranquiçada, acinzentada e/ou esverdeada, 

vulgarmente denominada arenosa, contendo no máximo 2%  de impurezas e até 

6% de umidade.  

É considerada “Fora do tipo” toda e qualquer cera de carnaúba que não 

atender as especificações descritas nos Tipos de 1 a 5, devendo ser rebeneficiada para 

enquadramento em tipo. 

 

3.3.2 Adição de ceras ao ligante asfáltico 

 

A introdução de ceras, agentes tensoativos ou surfactantes ao ligante 

asfáltico tem sido reportado como redutores das temperaturas de usinagem e 

compactação em torno de 20°C (REYES-ORTIZ et al, 2015). O resultado da adição 

desses aditivos, além da redução das temperaturas de usinagem, mostrou semelhanças 

entre o comportamento dos módulos dinâmicos e de fadiga, quando comparados ao 

ligante não modificado (REYES et al, 2015; REYES, 2009). 

Ceras sintéticas do tipo Fisher-Tropsch, amidas de ácidos graxos e ceras de 

polietileno, afetam o comportamento reológico e as propriedades físicas do asfalto 

(REDONDO, 2009). Ceras slack, ceras parafínicas de petróleo, destacam-se por reduzir 

a viscosidade, contudo reduzindo também a rigidez do ligante asfáltico. Por sua vez, 

ceras do tipo Fisher-Tropsch, ceras de polietileno e de amidas, além de reduzir a 

temperatura de usinagem, melhoram as características mecânicas com o aumento da 

rigidez do ligante asfáltico (ZELALEM e AMIT, 2012).  

A empresa alemã Romonta GmbH, produziu uma cera de baixo peso 

molecular (Asphaltan B®) que, quando misturada ao ligante asfáltico, possibilita a 

redução das temperaturas de compactação e usinagem, reduzindo também a viscosidade 

do ligante (ROMONTA GmbH, 2005). Similarmente ao Sasobit®, o Asphaltan B® atua 

como agente melhorador das características do ligante asfáltico, tais como a capacidade 

de compactação e a resistência a deformação permanente.  

Ceras do tipo Montana, com ponto de fusão próximo de 75°C é geralmente 

utilizada em conjunto com materiais que possuam temperatura de fusão mais elevada, 

tais como cera de amida (VAITKUS et al, 2009). Já ceras de ácido graxo, ceras 

sintéticas produzidas a partir de aminas e ácidos graxos, possuem ponto de fusão entre 

140-145°C, podendo ser adicionadas diretamente ao ligante asfáltico melhorando a 
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estabilidade do asfalto e a resistência a deformação permanente (D’ANGELO et al, 

2008). 

Ceras naturais, como a cera da cana de açúcar, introduzida por Muñoz 

(2010) na produção de misturas asfálticas mornas, com proporções entre 1-4% em 

massa, separadamente para cada cera, causam a redução da temperatura de usinagem 

entre 5-9°C. Peña e Ospina (2012) adicionaram cera de carnaúba e cera de soja ao 

ligante asfáltico, nas proporções de 1-5% em massa, com o propósito de investigar o 

efeito e a dosagem ótima para cada cera. O resultado obtido com a adição mostrou que a 

porcentagem ótima para adição de cera foi de 5% em massa para a cera de carnaúba e 

2% para a cera de soja. Leite et al (2011) adicionaram ceras naturais, cera de carnaúba e 

abelha, ao ligante asfáltico em proporções de 1-25% em massa. Foram observadas 

reduções na temperatura de usinagem entre 10 e 20°C, dependendo do teor de cera 

adicionada ao ligante, resultado direto da diminuição da viscosidade do ligante asfáltico. 

Resultados de ensaios utilizados para medir a resistência à solubilização do ligante 

asfáltico em querosene de aviação, problema encontrado na pavimentação asfáltica de 

aeroportos, mostram que há uma redução da perda de massa com o aumento da 

concentração de cera ao ligante, mostrando uma redução 15 vezes menor quando 

comparado ao ligante não modificado. 

A adição de diferentes tipos de cera, ao ligante asfáltico, deve ser feita de 

forma cuidadosa, pois podem aparecer complicações como fragilidade a baixas 

temperaturas (EUPA, 2010; GAPA, 2009). As ceras são utilizadas acima de seu ponto 

de fusão, o que causa uma diminuição na viscosidade do ligante (ZAUMANIS, 2010). 

No momento da produção, a cera adicionada ao ligante asfáltico encontra-se no estado 

líquido, logo após a produção há temperatura é reduzida fazendo com que a cera 

solidifique em partículas microscópicas uniformemente distribuídas, aumentando assim 

a dureza do ligante, de forma semelhante a adição de uma fibra reforçada (BUTZ, 

2009). Contudo, se forem adicionadas ceras com ponto de fusão muito baixo, o asfalto 

modificado produzido será frágil e quebradiço a baixas temperaturas, enquanto que, 

uma cera com ponto de fusão muito alto deixará o asfalto produzido muito duro (EUPA, 

2010). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

4.1.1 Ligante asfáltico 

 

Para a presente pesquisa utilizou-se o ligante asfáltico (LA) 50/70, oriundo 

do Campo Fazenda Alegre (FA) no estado do Espirito Santo, cedido pela 

Petrobras/Lubnor em Fortaleza. A Tabela 1 abaixo apresenta o boletim técnico com as 

características básicas do ligante. 

 

Tabela 1. Características do LA 50/70, cedidas pela Lubnor e obtidas através de ensaios 

da especificação ANP realizados na própria refinaria. 

CARACTERÍSTICA MÉTODO RESULTADO UNIDADE 

Viscosidade rotativa, 60 °C D 4402 2044 P 

Viscosidade brookfield, 135 °C D 4402 454 Cp 

Viscosidade brookfield, 150 °C D 4402 220 Cp 

Viscosidade brookfield, 177 °C D 4402 78 Cp 

Ponto de amolecimento D 36 50,4 °C 

Penetração D 5 55 0,1 mm 

Índice de susceptibilidade térmica X 18 -0,9 n/a 

Solubilidade no tricloroetileno D 2042 100,0 % massa 

Ponto de fulgor D 92 304 °C 

Densidade relativa, 25 °C D 70 1,005 g/cm³ 

X18 = Cálculo do índice de susceptibilidade térmica determinada utilizando os dados obtidos com as 

normas ASTM D5 e D36. 

 

4.1.2 Cera de carnaúba 

 

Para a modificação do ligante asfáltico foram utilizadas 4 diferentes tipos de 

cera de carnaúba, doadas pela empresa Foncepi (FONTENELE CERAS DO PIAUÍ).  

Cera de carnaúba Tipo 1 – Cera de cor amarelo clara, vulgarmente 

denominada cera da flor ou cera do olho, contendo no máximo 1% de impurezas e até 

2% de umidade. Foi denominada no estudo como CT1. 

Cera de carnaúba Tipo 2 - Cera bruta com coloração amarela, um pouco 

esverdeada, vulgarmente denominada mediana ou mediana clara, contendo no máximo 

1% de impurezas e até 2% de umidade. Foi denominada no estudo como CT2. 
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Cera de carnaúba Tipo 3 - Cera de cor castanho clara, castanha, amarela 

e/ou esverdeada, vulgarmente denominada cauipe ou gorda clara, contendo no máximo 

2% de impurezas e até 2% de umidade. Foi denominada no estudo como CT3. 

Cera de carnaúba Tipo 4 - Cera bruta de coloração castanho escura, verde 

escura e/ou escura tendendo a negro, vulgarmente denominada gorda escura ou gorda 

batida, contendo no máximo 2% de impurezas e até 2% de umidade. Foi denominada 

como CT4. 

 

4.1.3 Gemul® 

 

Para os ensaios de adesividade e determinação da temperatura de usinagem 

e compactação foi utilizado o aditivo comercial Gemul®, produto comercial do tipo 

surfactante utilizado como aditivo para misturas asfálticas mornas (WARGHA FILHO, 

2013). Para os ensaios utilizou-se 0,4% do aditivo para a preparação do ligante 

modificado.  

 

4.1.4 Agregados 

 

Para os ensaios de adesividade e temperatura de usinagem e compactação 

(utilizando os parâmetros CDI e TDI), foram utilizados agregados cedidos pela empresa 

Installe Engenharia Ltda. A brita de ½’’ e 3/8’’ são provenientes da pedreira OCS, 

localizada no município de Eusébio, região metropolitana de fortaleza, possuindo 

origem fonolítica (WARGHA FILHO, 2013).  
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4.1 METODOLOGIA 

4.1.1 Caracterização da cera de carnaúba 

 

Para um melhor conhecimento das amostras em termos de estrutura, 

características físicas e químicas, foram realizados alguns ensaios de caracterização, 

sendo eles: espectroscopia de infravermelho (FTIR), termogravimetria (TG), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e fluorescência de raios-X (XRF). 

 

4.1.1.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

Todos os experimentos de FTIR foram realizados em espectrômetro da 

Shimadzu modelo IR-Prestige-21. Os espectros de absorção das ceras: CT1, CT2, CT3 e 

CT4, foram obtidos em pastilha de KBr, numa faixa de 400 a 4000 cm
-1

. 

 

4.1.1.2 Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) 

 

Os experimentos foram realizados utilizando-se um sistema Shimadzu 

TGA-50 em atmosfera inerte (N2) com fluxo de 50 mL/min. Aproximadamente 10mg 

de amostra foram aquecidas de 25 a 600°C, com uma taxa razão de aquecimento de 

10°C/min. 

 

4.1.1.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As amostras foram analisadas utilizando-se um sistema Shimadzu DSC-50 

sob fluxo de nitrogênio de 50mL/min. A amostra, aproximadamente 5 mg, foi aquecida 

em um forno à razão de aquecimento de 10°C/min, com faixa de temperatura de 25-

100°C, resfriado em seguida até -90°C (10°C/min) e aquecido subsequentemente para 

150°C (5°C/min).  

 

4.1.1.4 Fluorescência de raios-X 

 

Para o ensaio de fluorescência de raios–X (XRF) foi utilizado o 

equipamento ZSXMini II fabricado pela Rigaku (Japão), disponível no Laboratório de 

Raios-X do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC). A 
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excitação dos fótons ou transições atômicas é provocada por um espectro de banda de 

raios-X gerado por um tubo com alvo de Pd, operado a uma tensão de 40 kV e 1,20 mA. 

O equipamento possui três monocromadores (LiF, PET e TAP) responsáveis pela 

dispersão em comprimento de onda dos fótons de raios-X gerados pelos elementos 

químicos presentes na amostra. A Figura 9 mostra a imagem do equipamento. 

 

Figura 9. Equipamento de fluorescência de raios-X. 

Fonte: Departamento de Física - UFC 

 

 

4.1.2 Preparação dos ligantes modificados 

 

Para a preparação dos ligantes modificados utilizou-se um misturador IKA® 

modelo RW20 equipado com controle de temperatura, agitador mecânico de baixo 

cisalhamento e hélice cisalhante. O ligante asfáltico foi modificado com cera de 

carnaúba tipo 1, 2, 3 e 4, nas proporções de 3 e 5% em massa. Denominou-se as 

amostras produzidas, após mistura, como LA 3 CT1, LA 5 CT1, LA 3 CT2, LA 5 CT2, 

LA 3 CT3, LA 5 CT3 e LA 4 CT1 e LA 5 CT4. Foram utilizadas as seguintes 

condições:  

 

- Temperatura de mistura: 120 ± 5°C 
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- Velocidade de rotação: 1000 rpm, por um período de 1 hora. 

 

4.1.3 Ensaios empíricos para caracterização do ligante asfáltico puro e 

modificado 

4.1.3.1 Penetração 

 

O ensaio empírico de penetração é a medida da profundidade, em décimos 

de milímetro, onde uma agulha, com massa igual a 100g, penetra numa amostra de 

volume padronizado de ligante asfáltico, em um período de 5 segundos à temperatura de 

25ºC. Quanto mais rígido for o asfalto, menor será a penetração da agulha. A norma 

utilizada para este ensaio é a ASTM D5 (2007). Em cada ensaio de penetração três 

medidas individuais são realizadas. A média dos três valores é aceita se estiver dentro 

dos padrões de repetição estabelecidos na norma ASTM D5, como demonstrado na 

Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2. Padrões aceitáveis de repetição no ensaio de penetração (ASTM D5). 

Faixa de Penetração (0,1 mm) 0-49 50-149 150-249 250-500 

Diferença máxima entre o maior e o 

menor resultado obtido 
2 4 12 20 

 

 

4.1.3.2 Ponto de amolecimento 

 

O ensaio de ponto de amolecimento é uma medida empírica que 

correlaciona a temperatura na qual o asfalto amolece, em ambiente controlado, e atinge 

uma determinada condição de escoamento. É denominado como ensaio de anel e bola e 

visa medir a evolução da consistência da amostra em função da temperatura, podendo 

ser correlacionado com a dureza do material (BERNUCCI et al, 2008).  Uma bola de 

aço de dimensões e peso especificados é colocada no centro de uma amostra de asfalto 

que está confinada dentro de um anel metálico padronizado. Todo o conjunto é colocado 

dentro de um banho de glicerina num béquer, conforme a norma ASTM D36 (2009). O 

banho é aquecido a uma taxa controlada de 5ºC/minuto. Quando o asfalto amolece o 

suficiente para não mais suportar o peso da bola, a bola e o asfalto deslocam-se em 

direção ao fundo do béquer. A temperatura é marcada no instante em que a mistura 
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amolecida toca a placa do fundo do conjunto padrão de ensaio. O teste é conduzido com 

duas amostras do mesmo material. Se a diferença de temperatura entre as duas amostras 

exceder 2ºC, o ensaio deve ser refeito.  

 

4.1.3.3 Índice de suscetibilidade térmica (IST) 

 

O índice de suscetibilidade térmica (IST), ou índice de penetração (IP), foi 

obtido a partir dos valores de penetração (PEN, em dmm) e do ponto de amolecimento 

(PA, em C) através da equação 1. Quanto menor for o valor do IST, maior será a 

suscetibilidade do ligante à temperatura.  

 

𝐼𝑆𝑇 =
500×log𝑃𝐸𝑁+20×𝑃𝐴−1951

120−50×log𝑃𝐸𝑁+𝑃𝐴
      Equação 1 

 

 

4.1.4 Viscosidade Brookfield 

 

A viscosidade do LA puro e modificado foi acompanhada utilizando-se o 

viscosímetro Brookfield modelo DVII
+
 acoplado a um controlador de temperatura, 

utilizando o spindle 21. As viscosidades foram determinadas conforme as normas 

ASTM D 2493 e ASTM D 4402 com modificações. O ensaio foi realizado nas seguintes 

temperaturas: 120, 135, 150 e 175°C. A temperatura de 120°C foi incluída como 

modificação as normas ASTM D 2493 e D 4402, como forma de verificar o efeito a 

redução na faixa de temperatura de usinagem e compactação. 

 

4.1.4.1 Energia de ativação de fluxo (Eaf) 

 

A partir dos dados obtidos no ensaio de viscosidade Brookfield é possível 

calcular a energia de ativação de fluxo através da equação de Arrhenius modificada 

(BRINGEL et al, 2009):  

 

ln η = ln A + 
𝐸𝑎𝑓

𝑅𝑇
              Equação 2 

 

onde: 
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a)  η: é a viscosidade dinâmica do líquido em cP; 

b) Eaf: é a energia de ativação de fluxo em J/mol; 

c) R: é a constante universal dos gases (8,314 J/mol.K); 

d) A: é uma constante que depende da natureza de cada fluido. 

 

4.1.4.2 Determinação da temperatura de usinagem e compactação (TUC) 

 

As temperaturas de usinagem e compactação foram determinadas a partir de 

dados de viscosidade obtidas nas temperaturas de 120, 135, 150 e 175°C utilizando o 

viscosímetro Brookfield. A compactação do ligante asfáltico é feita à temperatura 

correspondente à viscosidade de 280 ± 0,3 mPa.s, enquanto a mistura é feita à 

temperatura correspondente à viscosidade de 170 ± 0,2 mPa.s, conforme o método 

recomendado pela cooperativa nacional de pesquisas em estradas (NCHRP, 2011) e 

modificado com a inclusão da temperatura de 120°C, como forma de observar a redução 

da viscosidade em temperaturas menores. O segundo método (BAHIA et al, 2001), 

consiste em analisar a temperatura na qual se observa uma viscosidade no valor de 200 

mPa.s (linha de máxima viscosidade do ligante asfáltico na operação de mistura). 

 

 

4.1.5 Ensaios em reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR)  

4.1.5.1 Análise dos parâmetros reológicos em temperaturas elevadas e 

intermediárias 

 

Os ensaios reológicos foram realizados em reômetro de cisalhamento 

dinâmico, modelo AR 2000®, fabricado pela TA Instruments (Figura 10). As amostras 

de ligante asfáltico convencional e modificadas com os aditivos (CT1, CT2, CT3 e 

CT4) foram preparadas em molde de silicone com 1mm e 2mm de espessura e 25 mm e 

8 mm de diâmetro, respectivamente. Estes ensaios foram realizados utilizando 

geometria de placas paralelas. 
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Figura 10. Reômetro de cisalhamento dinâmico AR 2000® TA Instruments. 

Fonte: Autor 

 

O estudo reológico, utilizando o DSR, é usado no método Superpave 

(SHRP, 1994) para medir propriedades do ligante asfáltico em temperaturas elevadas e 

intermediárias de pavimento em serviço. As temperaturas utilizadas no ensaio são 

baseadas em temperaturas de serviço, na qual o ligante asfáltico será utilizado. O estudo 

realizado é diretamente ligado ao desempenho em campo. Os parâmetros reológicos 

analisados foram: 

 

G*: Modulo complexo; 

G’: Modulo elástico recuperável/módulo elástico de estocagem recuperável; 

G”: Modulo elástico não recuperável/ módulo viscoso não recuperável; 

δ: Ângulo de Fase. 

 

Por meio destes parâmetros podemos prever o comportamento do ligante 

asfáltico quando utilizado em serviço. Desta forma, o ligante que possua um alto 

módulo de cisalhamento complexo (|G*|) apresentará maior rigidez enquanto que com 

um menor ângulo de fase (δ) mostrará uma maior resposta elástica. Os ensaios foram 

realizados em frequência reduzida variada, no intervalo de 0,01-100 Hz, a baixas e altas 

temperaturas (10-40°C, 40-90°C). Para os ensaios a baixas temperaturas o equipamento 

foi acoplado a um acessório – DEWAR modelo PV-60® contendo nitrogênio líquido. A 

partir dos resultados obtidos, construíram-se curvas mestras representadas em escala 

log-log, utilizando a temperatura de 25 °C como referência. O ensaio para a 

determinação do comportamento do ligante asfáltico em função da temperatura foi 
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realizado utilizando DSR na faixa de temperatura de 40-90°C com taxa de 2°C/min 

utilizando uma frequência fixa de 1,59Hz. Determinou-se o grau de desempenho (PG) 

do ligante asfáltico, modificado e não modificado, em acordo com a SHRP (1994). 

Neste teste o PG reflete a temperatura onde G*/sen δ é imediatamente menor que 1,0 

KPa.  

 

4.1.6 Ensaios em reômetro de fluência em viga (BBR): Propriedades em baixas 

temperaturas  

 

O reômetro de fluência em viga (BBR) foi utilizado para determinar o PG 

do ligante asfáltico modificado e não modificado a baixas temperaturas. O ensaio BBR 

foi realizado de acordo com as normas estabelecidas em AASHTO T313 (AASHTO, 

2004), onde barras de ligante asfáltico, puro e modificado, com dimensões: 125 mm de 

comprimento, 12,5mm de altura e 6,5mm de espessura, foram submersas em banho, 

com temperatura controlada, geralmente entre 0 e -18°C, por 60 min. Aplicando-se o 

principio de superposição tempo-temperatura, este ensaio pode ser realizado em 60s em 

uma temperatura 10°C inferior à temperatura reportada, ou seja se as especificações 

desejadas forem atingidas na temperatura de -2°C o PG atribuído será -12 (PG-12). 

 

4.1.7 Ensaio de Fluência e Recuperação Sob Tensão Múltipla (MSCR) 

 

O ensaio de fluência e recuperação sob tensão múltipla (MSCR) foi 

realizado de acordo com a norma ASTM D 7405 (ASTM, 2010) na temperatura do PG. 

Um total de 10 ciclos de tensão e relaxamento (aplicando a tensão por 1s e deixando 9s 

em repouso) à 100 Pa foi aplicada a amostra de ligante asfáltico entre duas placas 

paralelas do DSR (25 mm de diâmetro e 1 mm de espaço entre as placas) seguida de 

outros 10 ciclos à 3200 Pa. Os percentuais de tensão recuperável (R) e não recuperável 

(Jnr) foram calculados para todos os ciclos de 100 e 3200 Pa, e o resultado final para 

ambos os parâmetros correspondem a média aritmética dos valores.  

O ligante asfáltico foi classificado baseado no volume de tráfego, utilizando 

para isso o parâmetro Jnr. Este parâmetro foi utilizado para avaliar a resistência a 

deformação (D’ANGELO, 2009; ADORJÁNYI e FÜLEKI, 2013; ANDERSON, 2014). 

A classificação está de acordo com a Tabela 3, onde ESAL (do inglês Equivalent Single 

Axle Load) corresponde ao número de passagens por eixo padrão de 8,2 tons. 
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Tabela 3. Classificação MSCR. 

MSCR 

Jnr3200 ( kPa
-1

) 

Jnrdiff  < 0,75 

Limites Jnr3200  MSCR ESAL 

≤ 4,5kPa
-1

 S-Padrão < 10 milhões 

≤ 2,0 kPa
-1

 H-Pesado > 10 milhões 

≤ 1,0 kPa
-1

 V-Muito Pesado > 30 milhões 

≤ 0,5 kPa
-1

 E-Extremamente Pesado > 30 milhões 

 

 

4.1.8 Ensaio de adesividade 

 

O ensaio de adesividade foi realizado de acordo com a norma DNER 

078/94. O ensaio consiste na verificação da capacidade dos agregados permanecerem 

recobertos pelo ligante logo após serem completamente imersos em água por um 

período de 72h a temperatura de 40°C. 

 

4.1.9 Utilização dos parâmetros CDI e TDI 

 

Com o objetivo de determinar a redução das temperaturas de usinagem e 

compactação, foram utilizados os parâmetros CDI e TDI. A redução das temperaturas 

foi obtida a partir da comparação entre os valores de trabalhabilidade com os resultados 

encontrados para a mistura controle. 

O parâmetro CDI (do inglês compaction densification index) representa o 

trabalho realizado pelo rolo durante o processo de compactação da mistura, até que a 

densidade necessária para a fase de construção seja atingida. Valores baixos de CDI na 

mistura asfáltica indicam que estas possuem maior trabalhabilidade, contudo valores 

excessivamente baixos indicam pouca rigidez (BAHIA e MAHMOUD, 2004). 

O parâmetro TDI representa a faixa de densidade entre 92 e 98% da Gmm, 

misturas com valores de densidade acima de 98% indicam que a mistura esta em uma 
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zona plástica, ou seja, zona onde as deformações não são retornáveis. Sendo assim, é 

preferível que os valores de TDI sejam altos, desta forma a mistura levaria um tempo 

maior para chegar nesta densidade, podendo assim receber um maior volume de tráfego 

(BAHIA e MAHMOUND, 2004). Bahia e Fahemm (2007) apresentaram sugestões de 

valores de CDI e TDI para misturas asfálticas, mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Sugestão de valores para os parâmetros CDI e TDI por Bahia e Fahemm 

(2007) 

Tráfego (ESAL) CDI máximo TDI Mínimo 

Leve (<3,0 x 10
6
) 100 400 

Médio (<1,0 x 10
7
) 200 800 

Médio a Pesado (<3,0 x 10
7
) 300 1200 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA CERA DE CARNAÚBA 

5.1.1 Infravermelho 

 

A análise de FTIR foi realizada a fim de identificar os principais grupos 

funcionais da cera de carnaúba. Foram avaliadas as regiões do infravermelho médio 

(4000-1300 cm
-1

) e de impressão digital (1300-650 cm
-1

) da cera, conforme apresentado 

na Figura 11. A interpretação dos espectros foi baseada em Silverstein et al (2007), 

Rizzo (2008), Fontana (2011) e Bleyan et al (2015).  

 

Figura 11. Espectros de absorção na região do infravermelho dos modificadores 

asfálticos (CT1, CT2, CT3 e CT4) entre 4000-500 cm
-1

, obtidos em pastilhas de KBr. 

 

Na Figura 11, na região espectral de absorção no infravermelho, em torno 

de 3000-2750 cm
-1

, podem ser vistas duas bandas típicas relacionadas ao estiramento 

simétrico e assimétrico de ligações C-H (CH2), atribuídas as estruturas alifáticas 

compostas por carbonos primários e secundários (2919 e 2849 cm
-1

). É possível 

observar uma banda intensa em 1736 cm
-1

 atribuída à ligação C=O de ésteres (ν(C=O)). 

Rodrigues (2004) analisou por CG/MS a cera de carnaúba e observou a presença de 

grupos ésteres, ésteres metílicos correspondentes a ácidos hexadecanóico e 
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heptadecanóico. A presença de 2 bandas entre 1630-1605 cm
-1

 indicam a presença de 

alcenos conjugados C=C, com estiramentos C=Ccis melhor indicados nas ceras tipo 3 e 

4. Foram observados estiramentos em torno de 1465 cm
-1

 atribuído à ligação CH2 (tipo 

tesoura), estiramentos C-C são observados por volta de 720 cm
-1

. O grupamento C-O de 

ésteres saturados foi observado no espectro em torno de 1169 cm
-1

. 

Observa-se na Tabela 5 que a banda atribuída ao estiramento C=Ccis está 

mais presente nas ceras do tipo 3 e 4, indicando uma maior quantidade de compostos 

com esta conformação. A banda atribuída ao estiramento O-H, como pode ser vista na 

Figura 12, mostra-se mais intensa nas ceras 3 e 4, indicando uma maior umidade.  

 

Tabela 5. Atribuição das principais bandas de absorção das amostras de cera de 

carnaúba. 

Atribuição CT1 CT2 CT3 CT4 

 CC 719 725 721 720 

δCCH 831 831 831 831 

C-O éster 1172 1165 1171 1169 

CH2 (tipo 

tesoura) 

1463 1465 1467 1465 

CCH 1515 1512 1515 1513 

C=C 1606 1605 - - 

C=C cis 1631 1627 1629 1630 

C=O 1736 1736 1736 1736 

s CH2 2848 2847 2849 2849 

ass CH2 2918 2916 2920 2920 

OH 3423 3433 3423 3417 

 = estiramento, s = estiramento simétrico, ass = estiramento assimétrico, δ = deformação 

 

As características dos espectros FTIR das amostras de cera de carnaúba, são 

mostradas na Figura 12 e na Tabela 5 e podem contribuir como uma valiosa fonte de 

informação para aplicação destas. 
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5.1.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

As curvas de decomposição térmica (TGA) das amostras de cera tipo 1, 2, 3 

e 4, assim como sua 1ª derivada (DTG) dessas curvas podem ser vistas na Figura 12. As 

curvas das amostras mostram estabilidade térmica até temperaturas próximas de 250°C 

e mostram a decomposição em duas etapas principais (entre 250 e 600°C). A primeira 

etapa ocorre rapidamente entre 250°C e 450°C, com ~89% de perda de massa. Já a 

segunda etapa, ocorre de forma mais lenta, entre 450 e 550 °C, com ~10% de perda de 

massa, atribuída ao término da decomposição térmica e eliminação da matéria orgânica 

formada na etapa anterior.  

  

Figura 12. Curvas TG/DTG das ceras de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4 utilizadas como 

aditivos para ligantes asfálticos. 

 

Observa-se que após 550°C a perda de massa é praticamente completa, 

restando ~1% correspondente a materiais inorgânicos e possíveis impurezas nas 

amostras. É possível observar também que, para a curva de decomposição térmica 

atribuída a cera tipo 4, a segunda etapa é mais pronunciada, ocorrendo na primeira etapa 

uma perda de massa de ~85%, enquanto que na segunda observa-se uma perda de massa 

de ~14%. A DTG da decomposição térmica da cera tipo 4, mostra diferentes eventos 

para a segunda etapa, dificultando assim a identificação de cada evento. Este resultado 
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pode ser observado também na literatura, não apresentando conclusões sobre os 

diferentes eventos (YAMADA, 2006; RICARDO et al, 2013). 

 

5.1.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As curvas referentes à calorimetria exploratória diferencial (DSC) das ceras 

tipo 1, 2, 3 e 4, assim como, sua 1ª derivada, podem ser vistas na Figura 13. As curvas 

DSC mostram eventos endotérmicos distintos para cada tipo de cera estudada, 

relacionados ao ponto de fusão das amostras.  

 

Figura 13. Curvas DSC de ceras de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4, utilizadas como 

modificadores de ligante asfáltico. 

 

O ponto de fusão da cera de carnaúba pode ser determinado através da curva 

DSC. O evento endotérmico da fusão é geralmente único e estreito para amostras puras, 

já para misturas, o evento torna-se largo, podendo apresentar mais de um evento 

consecutivo. A Tabela 6 mostra as temperaturas iniciais e finais dos eventos mostrados 

na Figura 14. 
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Tabela 6. Parâmetros térmicos das amostras de cera de carnaúba tipo 1, 2, 3 e 4. 

Evento CT1 CT2 CT3 CT4 

Ti 60 60 60 60 

Tp 84 83 83 84 

Tf 88 86 86 88 

Ti = Temperatura Inicial (°C), Tp = Temperatura evento principal (ºC), Tf = Temperatura final (°C) 

 

A Tabela 6 mostra as temperaturas iniciais e finais para o evento 

endotérmico para as diferentes ceras. É possível observar que, para a cera tipo 1, o 

evento endotérmico é mostrado entre 60 e 88 °C (∆HCT1 = 143,43 J/g), com temperatura 

principal do evento de 84 °C. Para as ceras tipo 2 e 3, o evento é observado entre 60 e 

86 °C (∆HCT2 = 13,7 J/g; ∆HCT3 = 40,7 J/g), com temperatura principal do evento em 83 

°C (CT2 e CT3). Já para a cera tipo 4, o evento é observado entre 60 e 88 °C (∆HCT4 = 

19,8 J/g), com temperatura principal do evento em 84 °C. O evento endotérmico é 

associado ao ponto de fusão destas ceras e Segundo Rizzo (2008), Lacerda (2009) e 

Milanovic et al (2010) não há evidências de misturas nas ceras analisadas. O ponto de 

fusão encontrado para as ceras de carnaúba está entre 83 e 84°C. Leite e colaboradores 

(2011) observaram  em seus ensaios que a cera carnaúba utilizada em seus trabalhos 

possui ponto de fusão maior que 80°C. 

 

5.1.4 Fluorescência de raios-X (XRF) 

 

A concentração elementar, para as ceras de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4, foi 

determinada pela técnica de XRF, permitindo a detecção rápida e simultânea dos 

elementos, de forma não destrutiva e sem preparo químico das amostras (DZUBAY, 

1978; NASCIMENTO FILHO et al, 1991; MATSUMOTO, 2000). Essa análise permite 

um maior entendimento das características individuais de cada cera, diferenças essas 

que podem influenciar na interação entre a cera de carnaúba e o ligante asfáltico. 

A Tabela 7 mostra os elementos encontrados de acordo com a sua 

abundância relativa, para as ceras de carnaúba tipo 1, 2, 3 e 4. O elemento encontrado 

em maior abundância, para as ceras tipo 1 e 2 foi o Silício, esse em maior quantidade na 

cera tipo 1. Observa-se uma maior presença de ferro e cálcio na cera tipo 2, assim como, 
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a presença de enxofre. Já para as ceras tipo 3 e 4 observa-se uma maior abundancia 

relativa de cálcio, ferro e enxofre, sendo esses em maior proporção para a cera tipo 4. É 

possível observar que entre as ceras brutas analisadas, tipo 2 e 4, a cera tipo 4 possui 

uma abundância relativa maior de ferro em sua composição, enquanto que a presença de 

enxofre é observada em maior quantidade na cera tipo 2. Acredita-se que o potássio 

encontrado, nas ceras tipo 2 e 4, refere-se as condições do solo na região, pois a 

carnaubeira requer solo com pH acima de 7,0 e exigindo desta forma elementos como 

potássio, magnésio e sódio no solo para facilitar no processo de formação da cera de 

carnaúba (DUQUE, 1973). 

A análise por XRF mostra diferenças entre os diferentes tipos de cera de 

carnaúba analisados. Observa-se a presença de Ca e Fe em todas as amostras, e com 

exceção da cera tipo 1, há uma abundância relativa maior destes elementos nas ceras 

tipo 2, 3 e 4, podendo ser ao tratamento utilizado para clarificar e purificar a cera.  
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Tabela 7. Dados obtidos por EDXRF para amostras de cera de carnaúba do 

tipo 1, 2, 3 e 4 (CT1, CT2, CT3 e CT4, respectivamente). 

Amostra Elemento 
Abundancia 

relativa (%) 
Linha 

Intensidade 

(cps/uA.) 

CT1 

Si 63,51 Si-Kα 0,970 

Al 33,03 Al-Kα 0,747 

Ti 1,67 Ti-Kα 0,047 

Ca 0,91 Ca-Kα 0,080 

Fe 0,89 Fe-KB1 0,036 

CT2 

Si 37,10 Si-Kα 0,219 

Ca 23,33 Ca-Kα 0,138 

Ag 12,67 Ag-Kα 0,075 

Fe 11,64 Fe-Kα 0,069 

K 9,36 K-Kα 0,055 

S 5,92 S-Kα  0,035 

CT3 

Ca 26,00 Ca-Kα  0,258  

Si 25,22 Si-Kα 0,250 

Cl 16,78 Cl-Kα 0,166 

Al 11,64 Al-Kα 0,115 

Fe 10,62 Fe-Kα 0,105 

Cd 9,75 Cd-Kα 0,097 

CT4 

Ca 35,75 Ca-Kα  0,401  

Fe 17,68 Fe-Kα 0,198 

Si 17,42 Si-Kα 0,196 

K 9,27 K-Kα 0,104 

Cl 9,08 Cl-Kα  0,102 

P 6,40 P-Kα 0,072 

S 4,40 S-Kα 0,049 
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5.2  CARACTERIZAÇÃO DOS LIGANTES ASFÁLTICOS 

5.2.1 Ensaios empíricos: penetração, ponto de amolecimento e índice de 

susceptibilidade térmica (IP). 

 

Foram realizados ensaios empíricos (penetração e ponto de amolecimento) 

dos ligantes asfálticos puro e modificados com cera de carnaúba tipo 1, 2, 3 e 4, nas 

proporções de 3 e 5% em massa, afim de avaliar os efeitos desses aditivos nas 

propriedades empíricas. A Tabela 8 mostra os valores de penetração, ponto de 

amolecimento e índice de susceptibilidade térmica para os ligantes puro e modificado. 

 

Tabela 8. Ensaios empíricos: Penetração, ponto de amolecimento e Índice de 

susceptibilidade térmica (IP). 

AMOSTRA PENETRAÇÃO 

(0,1 MM) 

PONTO DE 

AMOLECIMENTO (°C) 

IP 

LA 52 50 -1,10 

LA 3 CT1 51 57 0,47 

LA 5 CT1 36 55 -0,75 

LA 3 CT2 36 53 -1,19 

LA 5 CT2 26 59 -0,59 

LA 3 CT3 50 57 0,41 

LA 5 CT3 41 60 0,56 

LA 3 CT4 42 51 -1,33 

LA 5 CT4 40 54 -0,74 

 

É possível observar uma redução na penetração do ligante asfáltico 

modificado em relação ao ligante puro, nas proporções de 3 e 5% em massa, 

respectivamente. Evidencia-se uma redução maior de penetração com a adição de cera 

de carnaúba tipo 2, na proporção de 5% em massa, uma redução 35% maior que a 

encontrada por Leite e colaboradores (2011). Desta forma o ligante asfáltico modificado 

com a cera tipo 2, com 5% em massa, apresenta maior consistência. A redução da 

penetração expressa o aumento da rigidez, presumindo uma provável resistência a 

deformação permanente, assim como observado em trabalhos publicados com ligante 

asfáltico (penetração 50/70) modificado com cera sintética FT (IWÁNSKI et al, 2015). 

Nenhuma das ceras utilizadas como modificante para o ligante asfáltico mostrou valores 
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de penetração abaixo de 15 (0,1mm), demonstrando assim comportamento de ligante 

asfáltico não envelhecido.  

Os dados relativos ao ponto de amolecimento do ligante asfáltico 

modificado e não modificado são importantes, pois, permitem um ensaio das misturas 

em condições de serviço com temperaturas mais elevadas, sem que haja perda das 

propriedades mecânicas. O dado obtido por esse ensaio relaciona o ponto de 

amolecimento do ligante asfáltico com a resistência a deformação permanente, onde, 

quanto maior o ponto de amolecimento maior será a resistência a deformação. 

O aumento do ponto de amolecimento para os ligantes asfálticos 

modificados com cera de carnaúba permite a aplicação deste ligante em condições de 

rodagem com temperatura ambiente mais elevada. Dentre os ligantes modificados com 

cera de carnaúba é possível observar que o ligante asfáltico modificado com 5%, de cera 

tipo 3, apresenta o maior ponto de amolecimento, com valor próximo ao encontrado 

para a cera de carnaúba tipo 2, na mesma proporção. De acordo com as especificações 

brasileiras de cimento asfáltico (DNIT, 2006) o ponto de amolecimento mínimo para o 

ligante asfáltico classificado como 50-70 é de 46°C, desta forma todos os ligantes 

asfálticos modificados com os vários tipos de cera de carnaúba mostram-se satisfatórios.  

Os resultados observados mostram uma diminuição da penetração e um 

aumento no ponto de amolecimento, quando comparado com o ligante puro. Esse 

comportamento mostra a relação entre dureza e resistência à deformação permanente. 

Observa-se também que o ligante asfáltico modificado que mostra maior resistência a 

deformação e maior consistência é o ligante asfáltico modificado com a cera de 

carnaúba tipo 2, na proporção de 5% em massa, apresentando menor penetração e maior 

ponto de amolecimento. Um asfalto mais duro e com maior resistência a deformação, 

implica em um asfalto que pode ser usado em rodovias com maior frequência de 

veículos, em locais de clima mais quente.  

O índice de susceptibilidade térmica (Tabela 8), também conhecido como 

índice de penetração (IP) foi calculado com base nos resultados obtidos a partir dos 

ensaios empíricos de ponto de penetração e ponto de amolecimento. Observa-se que o 

menor valor de susceptibilidade térmica encontrado, refere-se ao ligante asfáltico 

modificado com 3% em massa de cera de carnaúba tipo 4 (3 CT4), e o maior valor 

refere-se ao ligante asfáltico modificado com 3% em massa de cera de carnaúba tipo 3 

(3 CT3), atribuindo assim uma faixa de suscetibilidade térmica de -1,33 à +0,89. A 

maioria dos ligantes asfálticos possui um IP entre (-1,5) e (0), sendo comum encontrar 
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valores de IP entre (-2) e (+1) como pavimentos aceitáveis (NBR 6560; DER-ME 

204/95). Ligantes asfálticos com valores de IP maiores que (+1), indicam ligantes 

asfálticos oxidados (pouco sensíveis a altas temperaturas e quebradiços a baixas 

temperaturas), enquanto que valores menores que (-2) são atribuídos a ligantes 

asfálticos muito sensíveis a temperatura. O ligante asfáltico que possua elevada 

susceptibilidade térmica, ou seja, muito suscetível à variação de estado ou propriedades, 

quando sofrem variação de temperatura, não se mostram oportunos para a aplicação na 

pavimentação, influenciando na vida útil do pavimento. O ideal é que o ligante asfáltico 

apresente apenas pequenas variações de propriedades quando submetido às 

temperaturas de serviço, e no decorrer da vida útil do pavimento: tornando-se 

demasiadamente rígido e quebradiço em baixas temperaturas ou muito mole em altas 

temperaturas para evitar as deformações permanentes (IWÂNSKI, 2015). 

As amostras estudadas apresentam-se dentro dos padrões exigidos, 

apresentando valores próximos às faixas limites de IP. A Tabela 8 mostra a seguinte 

tendência à sensibilidade térmica: LA 3 CT4 (-1,33) > LA 3 CT2 (-1,19) > LA (-1,10) > 

LA 5 CT4 (-0,74) > LA 5 CT1 (-0,75) > LA 5 CT2 (-0,59) > LA 3 CT1 (+0,47) > LA 5 

CT3 (+0,56) > LA 3 CT3 (+0,89). Valores próximos a zero (0) indicam ligantes 

asfálticos com susceptibilidade térmica moderada, fazendo com que o ligante asfáltico 

não amoleça rapidamente, conservando seu estado e suas propriedades por mais tempo. 

Desta forma, o ligante asfáltico modificado com cera de carnaúba que apresenta IP mais 

próximo a zero (0), portanto com susceptibilidade térmica moderada, refere-se ao 

ligante asfáltico modificado com cera de carnaúba tipo 1, na proporção de 3%. 

 

5.2.2 Determinação da viscosidade rotacional (BROOKFIELD) 

 

A Tabela 9 mostra os valores encontrados de viscosidade para amostras de 

ligante asfáltico puro e modificado com ceras de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4. Observa-

se que a adição da cera de carnaúba, nas proporções de 3 e 5% em massa, causa uma 

diminuição na viscosidade dos ligantes asfálticos. A redução dos valores de viscosidade 

para os ligantes asfálticos possibilita a redução do gasto energético na usina asfáltica 

durante a produção da mistura.  
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Tabela 9. Valores de viscosidade em função da temperatura do ligante puro e 

dos ligantes modificados. 

Amostra 
Viscosidade (mPa.s) 

120°C 135°C 150°C 175°C 

LA 1360 535 258 98 

LA 3 CT1  1278 532 226 99 

LA 5 CT1  930 399 218 92 

LA 3 CT2 1200 523 265 104 

LA 5 CT2 865 378 209 87 

LA 3 CT3 1147 442 223 88 

LA 5 CT3 963 430 215 85 

LA 3 CT4 1314 574 290 118 

LA 5 CT4 728 339 180 76 

 

Observa-se que o menor valor de viscosidade encontrado, se deu quando da 

adição de 5% em massa da cera de carnaúba tipo 4, enquanto que na temperatura de 

120°C ocorreu redução da viscosidade para aproximadamente metade do valor 

encontrado para o ligante asfáltico não modificado. Essa redução permite que a mistura 

seja produzida a temperaturas mais baixas facilitando o recobrimento com os agregados. 

As temperaturas utilizadas no ensaio de viscosidade foram acima do ponto 

de fusão das ceras, resultando assim em uma redução da viscosidade do ligante 

modificado (EUPA, 2010; GAPA, 2009). Desta forma, para temperaturas abaixo do 

ponto de fusão, o ligante asfáltico modificado apresentará maior consistência 

(ZAUMANIS, 2010), concordando com o resultado encontrado para a penetração e 

ponto de amolecimento.   

 

5.2.2.1 Determinação da temperatura de usinagem e compactação (TUC)  

 

Os cálculos referentes a temperatura de usinagem e compactação foram 

efetuados utilizando os dados obtidos do ensaio de viscosidade rotacional. Estes dados 

foram correlacionados com a TUC da mistura por meio da Curva Logarítmica de 

Viscosidade versus Temperatura (CLVT) (ASTM D2493, 2001). A Figura 14 mostra os 

resultados obtidos de TUC para os ligantes modificados, utilizando os dados de 

viscosidade, nas temperaturas de 120, 135, 150 e 175 ºC. A Figura 15 mostra a curva 
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viscosimétrica, obtida no viscosímetro rotacional, das amostras de ligante asfáltico puro 

e modificado e a sua relação com as faixas de compactação e usinagem.  

 

Figura 14. Determinação da TUC das amostras de ligante asfáltico puro e modificados 

com cera de carnaúba tipos 1, 2, 3 e 4, nas proporções de 3 e 5% em massa. 

 

As temperaturas de usinagem e compactação (TUC) seguem as 

recomendações Superpave, onde a temperatura apropriada de usinagem para o ligante 

asfáltico é aquela na qual a viscosidade Brookfield é de 0,17 ± 0,02 Pa.s, enquanto que 

para a compactação será aquela que apresenta viscosidade Brookfield de 0,28 ± 0,03 

Pa.s. Essas faixas de viscosidade, são atribuídas a ligantes puros, contudo, comumente 

são utilizadas para ligante asfáltico modificado (Asphalt Institute, 1995; SILVA, 2010). 

É possível observar reduções nas temperaturas de usinagem e compactação todas as 

amostras estudadas, sendo a maior redução observada no ligante asfáltico modificado 

com 5% de cera de carnaúba tipo 4.  

Os valores de TCU medidos para os ligantes asfálticos podem ser vistos na 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Valores encontrados para as TUC das amostras de Ligante 

asfáltico puro e modificado. 

Amostra TU (°C) TC (°C) 

LA 155-161  145-150 

LA 3 CT1 155-161  145-149  

LA 5 CT1 151-157  140-145  

LA 3 CT2 157-162 145-149 

LA 5 CT2 150-156 139-144 

LA 3 CT3 152-157  141-146  

LA 5 CT3 151-157  141-145  

LA 3 CT4 159-166 147-152 

LA 5 CT4 145-151 135-140 

 

Como observado na Tabela 10, o ligante asfáltico modificado com cera de 

carnaúba tipo 4, na proporção de 5% em massa, apresentou maior redução das 

temperaturas de usinagem e compactação, mostrando diferença de até 10°C, quando 

comparado com o ligante asfáltico não modificado. 

Para ligantes asfálticos modificados, as faixas de viscosidade para a 

determinação das TUC de misturas mornas, utilizando o gráfico viscosidade rotacional 

vs temperatura ainda não se mostram adequadas para obtenção desses parâmetros. Para 

tanto, foi proposto por Bahia (2009), que a temperatura de usinagem seria aquela 

correspondente ao ponto onde a linha de máxima viscosidade, 0,2 Pa.s, toque na curva 

de viscosidade em função da temperatura da amostra. A Figura 15 mostra a curva 

viscosimétrica das amostras de ligante asfáltico puro e modificados com cera de 

carnaúba, na proporção de 3-5%, utilizando a linha de máxima viscosidade.  
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Figura 15. Determinação da TU das amostras de ligante asfáltico puro e modificado, 

utilizando o método de máxima viscosidade. 

 

Os resultados obtidos da temperatura de usinagem para os ligantes puro de 

modificados, com cera de carnaúba, na proporção de 3 e 5% em massa, utilizando o 

método de máxima viscosidade, podem ser vistos na tabela 10. 

 

Tabela 11. Valores da TU do LA puro e LAs modificados (Oliveira et al., 2009). 

Amostra TU(°C) - linha de máxima viscosidade do ligante na 

operação de mistura (0,2 Pa.s) 

LA 154 

LA 3 CT1 155 

LA 5 CT1 150 

LA 3 CT2 155 

LA 5 CT2 149 

LA 3 CT3 152 

LA 5 CT3 151 

LA 3 CT4 157 

LA 5 CT4 144 
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Utilizando o método de máxima viscosidade, o ligante asfáltico modificado 

com cera do tipo 4, na proporção de 5% em massa, apresentou menor temperatura de 

usinagem, cerca de 10°C em relação ao ligante não modificado. Os dois métodos 

adotados mostram que a cera de carnaúba atua como agente redutor da temperatura de 

usinagem do ligante asfáltico. A redução das temperaturas de usinagem e compactação 

apresenta efeitos positivos como: redução das emissões de poluentes, redução do 

consumo de energia e melhores condições de trabalho, cumprindo com alguns dos 

requisitos básicos necessários para sua utilização como aditivo de misturas asfálticas 

mornas. Resultados similares foram encontrados por Muñoz (2010), com redução 

máxima de 9°C na temperatura de usinagem ao adicionar 5% de cera de cana de açúcar. 

Já em comparação com Leite e colaboradores (2011), que registraram redução de 5°C 

na temperatura de usinagem com a adição de 4% de cera de carnaúba, a cera do tipo 4 

utilizada no presente trabalho mostrou ainda maior redução na temperatura de 

usinagem, com a adição de 5% em massa, que aqueles publicados por Leite e 

colaboradores (2011). 

 

5.2.2.2 Energia de ativação de fluxo (Eaf) 

 

A energia de ativação de fluxo é obtida a partir do ângulo de inclinação da 

reta ln da viscosidade em função do inverso da temperatura (em graus Kelvin), 

constante no gráfico de Arhenius. Os resultados obtidos para a energia de ativação de 

fluxo, para os ligantes puro e modificados com cera de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4, na 

proporção de 3 e 5% em massa podem ser vistos na Tabela 12. 

A Tabela 12 mostra os valores encontrados para a energia de ativação de 

fluxo, para os ligantes asfálticos puro e modificado com cera de carnaúba. Observa-se 

que todos os aditivos adicionados ao LA diminuíram a energia de ativação de fluxo e, 

consequentemente, isso indica que a viscosidade dos ligantes asfálticos modificados não 

é muito afetada pela variação de temperatura. Esta energia depende da flexibilidade e 

interação entre as moléculas, além da concentração de cada aditivo adicionado. O 

ligante asfáltico modificado com cera de carnaúba tipo 4, na proporção de 5% em 

massa, apresentou menor energia de ativação de fluxo, indicando melhor 

comportamento frente a possíveis variações de temperatura. 
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Tabela 12. Energia de ativação de fluxo para os 

ligantes puros e modificados. 

Amostra Eaf (KJ/Mol) 

LA 70 

LA 3 CT1 67 

LA 5 CT1 62 

LA 3 CT2 65 

LA 5 CT2 60 

LA 3 CT3 65 

LA 5 CT3 64 

LA 3 CT4 64 

LA 5 CT4 60 

 

 

5.3 ENSAIOS REOLÓGICOS EM REÔMETRO DE CISALHAMENTO 

DINÂMICO (DSR) 

 

Serão apresentados os ensaios reológicos com as amostras de ligante 

asfáltico puro e modificados com cera de carnaúba do tipo 1, 2, 3 e 4, nas proporções 3 

e 5% em massa. 

 

5.3.1 Curvas mestras e análise dos parâmetros reológicos 

 

Neste ensaio é possível obter os parâmetros: módulo complexo G* e ângulo 

de fase δ, relacionados à rigidez e comportamento elástico dos ligantes asfálticos, 

plotados em função da frequência reduzida (ω), utilizando como referência a 

temperatura de 25°C, por se mostrar mais próxima da temperatura ambiente. Os ensaios 

foram realizados na faixa de temperatura de 10 - 90°C. As Figuras 16 e 17 mostram as 

curvas mestras, referentes ao módulo complexo (|G*|) das amostras de ligantes 

asfálticos puro e modificados. 
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Figura 16. Curvas mestras do módulo complexo (|G*|) em função da frequência das 

amostras de ligantes asfálticos puro e modificados, com temperatura de referência de 

25ºC. 

 

 

Figura 17. Curvas mestras do módulo complexo (|G*|) em função da frequência das 

amostras de ligantes asfálticos puro e modificados, com temperatura de referência de 

25°C. 
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Observa-se nas Figuras 16 e 17 que, o ligante asfáltico modificado com cera 

de carnaúba, em qualquer proporção, apresenta valores de módulo complexo maiores 

que os do ligante puro. Isto significa que há um aumento na rigidez do ligante asfáltico 

com a adição das ceras. Nota-se, também que, de modo geral, para frequência mais 

elevadas (baixas temperaturas) há um aumento em G* para os ligantes modificados com 

as ceras CT4 e CT2, as ceras brutas. Em frequências mais baixas (altas temperaturas) 

não há variação do comportamento reológico de modo significativo. Esse ensaio mostra 

comportamento semelhante aquele obtido nos ensaios de viscosidade onde, com o 

aumento da temperatura há uma tendência do ligante modificado apresentar 

comportamento similar ao ligante asfáltico não modificado.  

Em termos de módulo complexo, |G*|, é possível observar uma tendência 

para a rigidez, em baixas temperaturas, altas frequências, com a adição de 3% em massa 

de cera: LA 3 CT4 = LA 3 CT2 > LA 3 CT3 > LA 3CT1 > LA  e 5% em massa de cera: 

LA 5 CT4 = LA 5 CT2 > LA 5 CT1 > LA 5 CT3 > LA. 

As Figuras 18 e 19 mostram as curvas mestras referentes ao ângulo de fase 

(δ), das amostras de ligantes asfálticos puro e modificados, com cera de carnaúba tipos 

1-4, nas proporções de 3 e 5% em massa, em função da frequência reduzida e 

temperatura de referência de 25 °C. O parâmetro reológico, ângulo de fase, fornece 

informações sobre a resposta elástica do material analisado. Quanto menor o valor de δ, 

em relação a frequência reduzida, melhor será a resposta elástica do material, em contra 

partida, quanto maior o ângulo de fase, mais viscoso é o ligante , ou seja, aumenta a 

suscetibilidade a deformação permanente.  
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Figura 18. Curvas mestras do ângulo de fase (δ) em função da frequência das amostras 

de ligantes asfálticos puro e modificados, com temperatura de referência de 25 °C. 

 

 

Figura 19. Curvas mestras do ângulo de fase (δ) em função da frequência das amostras 

de ligantes asfálticos puro e modificados, com temperatura de referência de 25°C. 

 

É possível observar nas Figuras 18 e 19 que em baixas frequências (altas 

temperaturas), os ligantes asfálticos puro e modificado apresentam comportamentos 

semelhantes, mas quando passam de frequências intermediárias para frequências mais 
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altas (baixas temperaturas) apresentam valores de delta menores que os encontrados 

para o ligante asfáltico não modificado. Observa-se que a altas frequências, o ligante 

asfáltico modificado com cera de carnaúba tipo 3, nas proporções de 3 e 5% em massa, 

apresenta os menores valores para delta, indicando possuir maior resposta elástica.  

A incorporação de cera de carnaúba, na proporção de 3% em massa ao 

ligante asfáltico, mostra a seguinte tendência de resposta elástica: LA 3 CT3 > LA 3 

CT1 > LA 3 CT2 > LA 3 CT4 > LA.  Já o ligante asfáltico modificado com cera de 

carnaúba, na proporção de 5% em massa, mostra a seguinte tendência: LA 5 CT3 > LA 

5 CT2 > LA 5 CT1 > LA 5 CT4 > LA. O ligante asfáltico modificado com cera de 

carnaúba tipo 3, na proporção de 5% em massa, destaca-se como o ligante asfáltico com 

melhor resposta elástica, seguido dos demais ligantes modificados com valores muito 

próximos, mas ainda menores que os valores encontrados para o ligante asfáltico não 

modificado. 

Comparando os resultados obtidos nas Figuras 16, 17, 18 e 19 é possível 

observar que o ligante asfáltico modificado com 3% (3CT3), ou seja, possui maior 

rigidez e melhor resposta elástica quando comparado com a 5% (5CT3) e com o ligante 

não modificado considerando frequências mais altas (baixas temperaturas). O ligante 

asfáltico modificado com cera de carnaúba tipo 4, nas proporções de 3 e 5% em massa, 

mostra maior rigidez que as demais ceras de carnaúbas, e resposta elástica próxima a do 

ligante não modificado. Desta forma, o ligante modificado com a cera de carnaúba tipo 

4 apresenta, em altas frequências (baixas temperaturas), maior rigidez e uma boa 

resposta elástica, enquanto que para baixas frequências (altas temperaturas) o 

comportamento é semelhante ao ligante não modificado. 

De modo geral, os ligantes modificados com as ceras do tipo 1-4 apresentam 

bom comportamento em relação à rigidez e a resposta elástica quando comparados com 

o ligante asfáltico não modificado.  

 

5.3.2 Parâmetros reológicos e efeito da temperatura 

 

Foram realizadas ensaios de varreduras de temperatura, utilizando uma faixa 

de temperatura de 40-90 °C, com frequência fixa de 10 rad/s, representando tráfego em 

baixa velocidade. As Figuras 20 e 21 mostram os resultados obtidos da variação do 

módulo complexo com a temperatura. 
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Figura 20. Variação do módulo complexo (G*) em função da temperatura para as 

amostras de ligante asfáltico puro e modificado com cera de carnaúba na proporção de 

3% em massa. 

 

 

Figura 21. Variação do módulo complexo (G*) em função da temperatura para as 

amostras de ligante asfáltico puro e modificado com cera de carnaúba na proporção de 

5% em massa. 
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temperaturas próximas a 70°C. Para temperaturas abaixo de 70°C (faixa I), o ligante 

asfáltico modificado com os diferentes tipos de cera, nas proporções de 3 e 5% em 

massa, apresentam valores de módulo complexo maiores que o encontrado para o 

ligante asfáltico não modificado, indicando maior rigidez dos ligantes até essa 

temperatura. Em temperaturas acima de 70°C (faixa II) ocorre uma diminuição no valor 

do módulo complexo para os ligantes asfálticos modificados nas proporções de 3 e 5% 

em massa. Este comportamento esta relacionado, provavelmente, ao ponto de fusão das 

ceras e, com isso, ocorre uma mudança no comportamento reológico dos ligantes. 

Com relação à rigidez, o ligante asfáltico modificado com a cera de 

carnaúba tipo 1, na proporção de 3% em massa (3CT1), apresenta os maiores valores de 

rigidez nas duas faixas quando comparado aos outros ligantes na mesma proporção 

(Figura 20). Desta forma podemos observar uma tendência de comportamento, em 

relação a rigidez, para a faixa I: LA 3 CT1 > LA 3 CT4 > LA 3 CT3 > LA 3 CT2 > LA 

e faixa II é: LA 3 CT1 > LA > LA 3CT4 > LA 3 CT2 > LA 3 CT3. Contudo, ao 

aumentarmos a quantidade de cera de carnaúba para 5% em massa, observa-se uma 

mudança ainda mais brusca para o módulo complexo na segunda faixa para todos os 

ligantes asfálticos modificados. 

Na Figura 21 verifica-se uma tendência de comportamento, em relação à 

rigidez, para a faixa I: LA 5 CT2 > LA 5 CT4 = LA 5 CT3 > LA 5 CT1 > LA e faixa II: 

LA > LA 5 CT2 = LA 5 CT3 = LA 5 CT4 > LA 5 CT1. Essa mudança, observada nas 

Figuras 20 e 21, são atribuídas à fusão da cera incorporada ao ligante, deixando-o assim 

menos rígido. As Figuras 22 e 23 mostram a variação do ângulo de fase em função da 

temperatura para o LA puro e LA modificados com cera de carnaúba nas proporções de 

3 e 5% em massa respectivamente. 
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Figura 22. Variação do ângulo de fase em função da temperatura para as amostras de 

ligantes asfálticos puro e modificado com cera de carnaúba na proporção de 3% em 

massa. 

 

 

 

 

Figura 23. Variação do ângulo de fase em função da temperatura para as amostras de 

ligantes asfálticos puro e modificado com cera de carnaúba na proporção de 5% em 

massa. 
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Como mostrado nas Figuras 20 e 21, todas as modificações no ligante 

asfáltico resultam em respostas elástica distintas. Para temperaturas abaixo de 70°C, 

faixa I, a modificação com cera de carnaúba apresenta melhor resposta elástica quando 

comparado ao ligante não modificado. Para temperaturas superiores a 70°C, faixa II, os 

resultados para a resposta elástica são menores que para os ligantes modificados com 

cera de carnaúba tipo 2 e 3, na proporção de 3% em massa. Enquanto que, para o ligante 

asfáltico modificado com cera de carnaúba tipo 4, possui resposta elástica semelhante 

ao ligante, e a cera tipo 1 possui resposta elástica maior nas duas faixas de temperatura. 

Na Figura 23, nota-se uma mudança brusca em relação à resposta elástica 

nos ligantes modificados em temperaturas próximas a 70 °C, passando de maior (faixa 

I) para menor resposta elástica (faixa II). Em termos de aplicação uma resposta elástica 

maior torna-se vantajoso em termos de durabilidade da camada asfáltica, aumentando a 

resistência à deformação e o trincamento por fadiga de origem térmica (FAXINA, 

2009). Wong e colaboradores (2009) afirmam que maiores valores de δ sugerem uma 

maior suscetibilidade a deformação. Desta forma, em relação à resposta elástica do 

ligante asfáltico modificado para a proporção de 3% em massa na faixa I apresenta-se a 

seguinte tendência: LA 3 CT1 > LA 3 CT4 > LA 3 CT3 > LA 3 CT2 > LA, e na faixa 

II: LA 3 CT1 > LA 3 CT4 = LA > LA 3 CT3 > LA 3 CT2. Na faixa I:  LA 5 CT2 > LA 

5 CT1 = LA 5 CT3 = LA 5 CT4 > LA, observa-se que ao aumentarmos a incorporação 

de cera ao ligante asfáltico, apresenta-se na faixa I. Enquanto que, na faixa II o ligante 

asfáltico modificado e o não modificado apresentam valores de resposta elástica 

próximas. 

Observa-se que nas duas figuras onde o ligante asfáltico modificado com 

cera de carnaúba tipo 4, nas proporções de 3 e 5% em massa, apresentam melhor 

comportamento em relação a resposta elástica não sofrendo grandes alterações com o 

aumento de temperatura. Resultados similares podem ser encontrados em Polacco 

(2012) e Iwanski (2013) na modificação do ligante asfáltico com uma cera sintética FT 

(Fischer-Tropsch), onde a rápida mudança de fase da cera no ligante afeta diretamente o 

módulo complexo e o ângulo de fase.  
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5.3.3 Grau de desempenho (PG) a altas temperaturas 

 

Os valores obtidos para o grau de desempenho das amostras de ligante 

asfáltico puro e modificado, relativos à classificação Superpave (ASTM D6373, 1999), 

podem ser vistos na Tabela 13. No Brasil, em especial na região nordeste, não é comum 

encontrar temperaturas muito baixas por esse motivo foram calculados o PG a altas 

temperaturas. Os valores indicam que até este valor de temperatura (valor do grau de 

desempenho) os ligantes podem mostrar bom desempenho mantendo suas 

características preservadas. 

 

Tabela 13. Grau de Desempenho (PG) a altas 

temperaturas das amostras de ligante asfáltico 

puro e modificado. 

Amostra T(ºC) em que 

G*/senδ > 1 kPa 

PG 

LA 64 64 

LA 3 CT1 70 70 

LA 5 CT1 70 70 

LA 3 CT2 64 64 

LA 5 CT2 70 70 

LA 3 CT3 64 64 

LA 5 CT3 70 70 

LA 3 CT4 64 64 

LA 5 CT4 70 70 

 

É possível observar que, de modo geral, o valor do grau de desempenho do 

pavimento aumenta com o acréscimo de cera de carnaúba ao ligante asfáltico, desta 

forma, indicando a promoção de melhorias quanto as propriedade do ligante 

(desempenho no pavimento), no máximo, até o valor de temperatura encontrado. 

Observa-se também, que apenas para a cera de carnaúba tipo 1, há uma melhoria no 

desempenho do ligante asfáltico com 3% de adição, como mostrado na Figura 21 ele 

possui uma maior resistência com o aumento da temperatura. Acredita-se que mudanças 

maiores poderão ser observadas na determinação do PG a baixas temperaturas, fato esse 

esperado devido à formação aleatória de cristais de cera dentro da estrutura do ligante 
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asfáltico que, provavelmente, favorecem um maior enrijecimento do ligante asfáltico em 

baixas temperaturas. 

 

5.3.4 Ensaio de fluência em viga e o grau de desempenho (PG) a baixas 

temperaturas 

 

O ensaio de BBR foi realizado com os ligantes asfálticos puro e modificado 

com cera de carnáuba tipo 4, com 5% em massa, após ensaios de envelhecimento em 

RTFOT e PAV, segundo procedimentos descritos em ASTM D6648 (ASTM, 2001). A 

obtensão dos parâmetros S e m, com o ensaio BBR, auxilia na determinação da 

possibilidade de surgimento de trincas térmicas no pavimento com a modificação. 

Observa-se que, o aumento do parâmetro S significa o desenvolvimento de tensão 

térmica no pavimento devido à baixa temperatura, também o aumento e surgimento de 

trincas térmicas são mais comuns. Por outro lado, a diminuição do parâmetro m indica o 

declínio da taxa de tensão relaxação que também aumenta a probabilidade o surgimento 

de trincas térmicas (DAS, 2012). A Tabela 14 mostra os valores de PG à altas e baixas 

temperaturas para o LA 5 CT4. 

 

Tabela 14. Ensaio de fluência em viga e resultados do PG a baixa temperatura. 

Sample BBR 
Módulo de 

relaxação (m) 

Módulo de 

Rigidez (S) 
PG 

LA -12 0,318 280 64-22 

LA 5 CT4 -18 0,309 294 70-28 

 

É possível observar que o ligante asfáltico modificado com 5% de cera de 

carnaúba, tipo 4, reduz  PG a baixa temperatura, em relação ao ligante não modificado. 

Podendo assim ser utilizado em pavimentos rodoviários localizados em regiões de clima 

frio. A partir dos resultados obtidos podemos classificar o ligante asfáltico não 

modificado com o PG 64-22, enquanto que o ligante asfáltico modificado com 5% CT4, 

com PG 70-28. O primeiro número corresponde ao gradiente de desempenho à alta 

temperatura, indicando que o ligante asfáltico possui propriedades físicas adequadas 

para ser aplicado até o máximo de 64°C (ligante puro) e 70°C (ligante modificado). Já o 
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segundo número corresponde ao gradiente de desempenho à baixa temperatura e 

significa que o ligante asfáltico possui propriedades adequadas para aplicação até a 

temperatura mínima de -22°C (ligante puro) e -28°C (ligante modificado), temperaturas 

inferiores as encontradas por Leite e colaboradores (2012), utilizando 4% de cera de 

carnaúba, que observou a temperatura mínima para ser trabalhada de -16°C para o 

ligante modificado e não modificado. Observa-se também que não há aumento ou 

diminuição significativa dos parâmetros S e m, respectivamente, pois valores maiores 

para o parâmetro S, ou muito menores para o parâmetro m, indicam o aumento da 

rigidez tornando-o quebradiço. Dessa forma, não é possível dizer que ele seja mais que 

o ligante não modificado. 

 

5.3.5 Ensaio de fluência e recuperação sob tensão múltipla 

 

A Tabela 15 mostra os resultados do ensaio de MSCR do ligante asfáltico 

puro e modificado com 5% em massa da CT4.  

 

Os dados obtidos a partir do ensaio de MSCR realizado na temperatura de 

PG da amostra, segundo ASTM D7405 – 10a, mostraram que há uma redução no 

percentual de recuperação com o aumento da tensão (100 Pa para 3200 Pa), assim 

como, um aumento na compliância não recuperável, tanto para a amostra de ligante 

asfáltico não modificado quanto para o ligante asfáltico modificado. A redução do 

percentual de recuperação é mais observada na amostra de ligante asfáltico modificado, 

apresentando um valor elevado da compliância não recuperável, indicando que a adição 

de 5% de cera de carnaúba ao ligante asfáltico o deixa mais susceptível às variações de 

tensão quando submetido a temperaturas iguais ou superiores a 70°C. Este fato pode ser 

atribuído ao início do processo de fusão da cera que ocorre nessa faixa de temperatura. 

Tabela 15. Ensaio de fluência e recuperação sob tensão múltipla. 

Amostra, T(°C) R100 Jnr(0,1kPa
-1

) R3200 Jnr (3,2kPa
-1

) 
Classificação 

MSCR 

LA, 64°C 6,86 3,13 1,04 3,70 Padrão–S 

LA 3 CT4, 64°C 14,61 0,77 6,89 0,89 Muito Pesado–V 

LA 5 CT4, 70°C 11,18 3,17 1,17 4,80 Fora do padrão 

LA 5 CT4, 64°C 18,45 0,82 5,49 1,15 Pesado–H 
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Levando-se em consideração os valores obtidos à tensão de 3200 Pa, 

verificou-se que não houve grandes variações tanto no percentual de recuperação quanto 

na compliância não recuperável após a adição de 5% da cera de carnaúba ao ligante 

asfáltico. Leite e colaboradores (2012) verificou que a adição de 4% de cera promove 

melhorias ao ligante asfáltico, com a compliância não recuperável caindo de 3,8 para 

0,04, tornando possível o emprego desta amostra em rodovias de tráfego muito pesados 

(Very Heavy - V, classificação MSCR para o tráfego de veículos). 

Tendo em vista esses resultados, realizou-se o ensaio de fluência e 

recuperação na amostra de ligante asfáltico modificado com 5% em massa de cera de 

carnaúba na temperatura de 64°C. Observou-se a redução no percentual de recuperação 

com o aumento da tensão (100 Pa para 3200 Pa), contudo houve uma redução na 

compliância não recuperável, quando comparamos o ligante modificado com 5% de 

cera de carnaúba com o ligante não modificado, verificando assim, a promoção de 

melhorias no ligante asfáltico, reduzindo a compliância não recuperável de 3,8 para 

1,15, tornando possível o emprego desta amostra em rodovias com alto volume de 

tráfico de veículos (Heavy – H, na classificação MSCR para tráfego de veículos). 

Observou-se também que a modificação com 3% da cera de carnaúba tipo 4, 

há uma redução no percentual de recuperação com o aumento da tensão (100 Pa para 

3200 Pa), assim como uma redução no valor encontrado para a compliância não 

recuperável que passou de 3,7 para 0,9, caracterizando-se como próprio para rodovias 

com auto volume de tráfego e baixa velocidade (Very Heavy – V, segundo a 

classificação MSCR para tráfego de veículos). 

 

5.4 Misturas asfálticas 

 

Para a avaliação de misturas asfálticas foram realizados ensaios, em 

conjunto com o aluno de mestrado Warghas Filho (2013), utilizando as amostras de cera 

de carnaúba do tipo 4 e o aditivo comercial Gemul®, nas proporções de 5 e 0,4%. 

Foram realizados ensaios de adesividade e temperatura de compactação e usinagem. 

 

5.4.1 Adesividade 

 

O ensaio de adesividade foi executado de maneira muito simples através de 

observação visual com o ligante asfáltico puro e modificado com a cera de carnaúba do 
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tipo 4 (5%) e Gemul® (0,4%), aditivo comercial para efeito de comparação. O objetivo 

deste ensaio é avaliar o recobrimento dos agregados pelos ligantes. Observou-se que 

para o ligante asfáltico não modificado pequenas partes dos agregados não foram 

recobertas, já para os ligantes modificados observou-se que houve um melhor 

recobrimento dos agregados pelos ligantes quando comparado com o não modificado, 

como pode ser visto na figura 1. Um melhor recobrimento dos agregados pelos ligantes 

asfáltico é considerado um bom resultado para a utilização dos aditivos em misturas 

asfálticas, além de reduzir o uso de aditivos melhoradores de adesividade. Desta forma, 

é possível afirmar que ambos, cera do tipo 4 e Gemul® possuem boa propriedade para 

melhorar adesividade, não necessitando assim de melhoradores da adesividade ligante-

agregado.  

 

Figura 24. Imagens obtidas após o ensaio de adesividade: A) LA; B) LA 5CT4 e C) LA 

GEMUL® (WARGHA FILHO, 2013) 

 

 

 

 

 

5.4.2 Determinação das temperaturas de usinagem e compactação na mistura 

asfáltica 

 

Para efeito de aplicação foram realizados ensaios para a determinação das 

temperaturas de usinagem e compactação, utilizando os parâmetros CDI e TDIm 
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(BAHIA e MAHMOUD, 2004), tendo como  critérios obter resultados semelhantes aos 

observados para o ligante asfáltico a quente puro não modificado, utilizando a cera de 

carnaúba tipo 4 e o aditivo comercial Gemul®, na proporção de 5 e 0,4% em massa, 

respectivamente. As Tabelas 16 e 17 mostram os resultados obtidos em relação aos 

parâmetros de CDI e TDIm respectivamente para os ligantes modificados com a cera do 

tipo 4 (5%) e não modificada. 

 

Tabela 16. Valores obtidos de CDI e TDIm para as temperaturas teste 

Temperatura de 

Compactação 

(°C) 

105 115 125 150 

CDI 

LA - - - 57 

5CT4 61 56 59 - 

Gemul® 106 116 85 - 

TDIm 

LA - - - 220 

5CT4 256 227 264 - 

Gemul® 342 343 265 - 

 

A Tabela 16 mostra que os valores obtidos para o parâmetro CDI, para o 

ligante modificado com a cera de carnaúba do tipo 4, nas temperaturas 105, 115 e 

125°C, foram muito próximos, sendo os valores muito próximos 61, 56 e 59, 

respectivamente. Pode-se afirmar que isso ocorreu em virtude da redução na viscosidade 

do ligante com a adição de 5% de cera. Observa-se que para o Gemul® o valor de CDI 

que mais se aproximou do ligante não modificado foi na temperatura de 125°C, 

enquanto que para as demais temperaturas foram observados valores superiores ao do 

ligante puro. 

Observa-se que para ambas as misturas, ligante asfáltico modificado com 

5% de cera de carnaúba e Gemul®, apresentaram valores de CDI e TDIm maiores que o 

da mistura com o ligante não modificado. Este fato pode indicar uma maior resistência à 

deformação permanente durante a vida de serviço do revestimento, se comparado com o 

ligante não modificado. 
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A mistura asfáltica contendo o ligante modificado com a cera de carnaúba 

do tipo 4 (5CT4) apresentou os menores valores do parâmetro TDIm em todas as 

temperaturas ensaiadas, com exceção do valor à temperatura de 125°C, que é similar ao 

encontrado para o aditivo comercial Gemul®. A partir dos resultados obtidos com os 

parâmetros CDI e TDIm (Tabela 15) foram  calculadas as temperaturas de usinagem e 

compactação, sendo que a temperatura de compactação foi definida como sendo 10°C 

inferior a temperatura de usinagem encontrada. Esses resultados são mostrados na 

Tabela 17.  

 

Tabela 17. Temperaturas de usinagem e compactação 

Temperatura LA 5 CT4 Gemul® 

Temperatura de Usinagem (°C) 150-160 125 135 

Temperatura de Compactação (°C) 150 115 125 

 

Foram observadas reduções na temperatura de compactação e usinagem 

para todas as amostras. O ligante modificado com cera de carnaúba mostrou uma 

redução de 25-35°C na temperatura de usinagem e 35°C na temperatura de 

compactação, enquanto que o ligante modificado com o Gemul® mostrou redução de 

15-25°C e 25°C para as temperaturas de usinagem e compactação, respectivamente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos com os ensaios empíricos do índice de penetração e 

do ponto de amolecimento dos ligantes asfálticos modificados com as ceras de carnaúba 

do tipo 1, 2, 3 e 4 sugerem um aumento na resistência à deformação permanente. O 

resultado do índice de susceptibilidade térmica (IP) das amostras também se mostrou 

favorável. Os ligantes asfálticos modificados com teores de 5% de cera, de modo geral, 

apresentaram menor suscetibilidade térmica.   

A presença da cera de carnaúba reduziu a viscosidade do ligante asfáltico, 

contribuindo também para a redução das temperaturas de usinagem e compactação 

(TUC), mostrando o potencial do aditivo para a obtenção de misturas asfálticas mornas 

(MAMs). Isso implica na possibilidade de menor gasto energético e redução das 

emissões, além de melhorar a trabalhabilidade da mistura asfáltica. A cera de carnaúba 

tipo 4, na proporção de 5% em massa, mostrou ser o aditivo que mais reduziu a 

viscosidade do ligante asfáltico, obtendo também os melhores resultados para as 

temperaturas de usinagem e compactação (TUC).  

Resultados obtidos através de ensaios com misturas asfálticas (ligante 

modificado com CT4-agregado), onde os parâmetros CDI e TDIm  foram obtidos, 

mostraram que a CT4 também apresentou melhores resultados na TUC.  Para efeito 

comparativo utilizou-se um produto comercial Gemul® como modificador de ligante. A 

mistura com CT4 foi produzida a 125 °C enquanto que para a mistura com Gemul® a 

temperatura de produção foi de 135 °C. Desta forma, a mistura com cera de carnaúba do 

tipo 4 pode ser considerada como um promissor material para misturas asfálticas 

mornas. 

Ensaios reológicos utilizando o reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR) 

foram realizados para obtenção dos parâmetros que mostram correlação com as 

propriedades do ligante e desempenho no campo. O Grau de Desempenho (PG) em 

temperaturas elevadas dos ligantes asfálticos modificados com adição da cera não foi 

alterado, indicando que o limite de temperatura da  utilização do ligante modificado 

com a cera foi o mesmo do ligante não modificado. 

O módulo complexo (|G*|), parâmetro que reflete a rigidez do ligante, 

mostrou-se mais elevado para altas frequências (baixas temperaturas). As amostras 

modificadas com cera de carnaúba tipo 2 e 4, nas proporções de 3 e 5% em massa, 

apresentam rigidezes maiores em relação às amostras modificadas com as demais ceras 
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e a não modificada. Já para baixas frequências (altas temperaturas), o comportamento 

reológico foi semelhante ao do ligante asfáltico não modificado.  

A análise do ângulo de fase (δ), parâmetro responsável pela resposta 

elástica, mostra que a incorporação de cera 3% em massa, comparada ao ligante puro, 

apresenta a seguinte tendência: LA 3 CT3> LA 3 CT1> LA 3 CT2> LA 3 CT4 > LA. Já 

para o ligante asfáltico modificado com cera de carnaúba, na proporção de 5% em 

massa, a seguinte tendência foi observada: LA 5 CT3 > LA 5 CT2> LA 5 CT1> LA 5 

CT4> LA.  

Ao analisarmos o comportamento reológico com a temperatura, é possível 

observar que a rigidez (G*) e resposta elástica (δ) apresentam uma mudança brusca com 

o aumento da temperatura devido à mudança de fase da cera incorporada ao ligante. 

Mudanças repentinas na rigidez podem promover um aumento da deformação no ligante 

asfáltico. A modificação com a cera de carnaúba tipo 4 nas proporções de 3 e 5% em 

massa, apresentam melhor comportamento frente a variação de temperatura. 

O ligante modificado com a cera de carnaúba tipo 4, com 5% em massa, foi 

escolhido para realizar o ensaio de fluência em viga (BBR) e calcular o grau de 

desempenho (PG) a baixas temperaturas, uma vez que sofreu a maior redução de 

viscosidade, TCU e um bom comportamento reológico. Observou-se que a adição da 

CT4 promoveu uma redução na temperatura mínima de trabalho, indicando maior 

resistência a ocorrência de trincas térmicas.  

O ensaio de creep dinâmico (MSCR) mostrou que o ligante modificado com 

a CT4, 5% em massa, mantém boas características em temperaturas abaixo do seu grau 

de desempenho (PG). Os ensaios indicam a possibilidade do ligante modificado com a 

CT4 ser utilizado em estradas com volume de tráfego pesado. 

Quando comparado com o aditivo comercial Gemul® (0,4%) para a 

produção de misturas asfálticas, o ligante asfáltico modificado com a CT 4, apresentou 

melhor desempenho no recobrimento com o agregado, ou seja, melhor adesividade, sem 

a necessidade de adição de agente facilitador de adesividade. Além disso, apresentou 

maior redução nas temperaturas de usinagem e compactação (TUC).  

Os resultados apresentados sugerem que a cera de carnaúba é um aditivo 

potencialmente útil para ser utilizado na preparação de misturas asfálticas mornas 

(MAMs), contribuindo, deste modo, para a redução dos gastos energéticos, redução das 

emissões de gases.  Dentre as ceras de carnaúba que foram utilizadas para modificação 

do ligante asfáltico 50/70, a cera de carnaúba do tipo 4 apresentou o melhor resultado. 
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