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RESUMO 

 

O envelhecimento do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) é um processo natural causado, 

principalmente, por reações de volatilização de frações leves e de oxidação. Sabe-se que, com 

o passar dos anos, as misturas asfálticas envelhecem e ganham rigidez. Esse enrijecimento 

pode contribuir para o surgimento de trincas por fadiga nos pavimentos asfálticos, assim 

como, pode torná-los mais resistentes à deformação permanente. O Líquido da Castanha de 

Caju (LCC) é um “aditivo verde”, oriundo de fonte renovável e biodegradável e possui 

características antioxidantes. No Brasil, alguns trabalhos publicados ressaltam as 

características antioxidantes do LCC, no entanto, poucos são os trabalhos que consideram a 

sua aplicação na pavimentação. Neste estudo, o LCC é proposto como modificador do CAP 

50/70 com o intuito de avaliar o seu potencial antioxidante. As misturas asfálticas e os CAP 

convencionais e modificados com 2% de LCC foram analisados antes e após diferentes 

processos de envelhecimento, em laboratório e ao natural. As misturas asfálticas foram 

envelhecidas em diferentes condições, amostras compactadas e soltas. Após os processos de 

envelhecimento e de recuperação dos CAP, estes foram avaliados em relação as suas 

propriedades empíricas e reológicas, sendo estas comparadas aquelas obtidas para o CAP não 

envelhecido. Além disso, o efeito do envelhecimento oxidativo foi analisado por meio da 

espectroscopia no infravermelho - FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) e de 

mudanças na composição SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos) dos ligantes 

através de cromatografia com o detector de ionização de chama - TLC - FID (Thin Layer 

Chromatography and Flame Ionization Detection). As misturas asfálticas contendo o CAP 

convencional e o CAP modificado com 2% de LCC, após os citados processos de 

envelhecimento, foram caracterizadas mecanicamente utilizando-se os ensaios de Módulo de 

Resiliência (MR), Resistência a Tração (RT), Vida de Fadiga (VF), Módulo Dinâmico |E*| e 

Creep Dinâmico (CD). Os resultados encontrados para os ensaios realizados no CAP apontam 

que o LCC atua como antioxidante em amostras envelhecidas a curto prazo, porém não 

apresenta o mesmo comportamento para amostras envelhecidas a longo prazo. Após a análise 

dos resultados realizados nas misturas asfálticas, pode ser dito que o LCC causou uma leve 

redução da rigidez destas misturas asfálticas e que, possivelmente, polimerizou ao ser 

submetido ao envelhecimento em estufa e no PAV. O processo de envelhecimento mais 

agressivo foi o que submeteu a mistura solta ao envelhecimento em estufa durante nove dias. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Líquido da Castanha de Caju (LCC), Materiais Asfálticos 
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ABSTRACT 

 

The aging of petroleum asphalt cement (AC) is a natural process caused mainly by 

volatilization of lighter fractions and oxidation reactions. It is known that, over the years, the 

asphalt mixtures age and become more rigid. This stiffening may contribute to fatigue cracks 

in asphalt pavements, and thus, can make them more resistant to permanent deformation. The 

cashew nut shell liquid  (CNSL) is a "green additive", coming from a renewable and 

biodegradable source and has antioxidant characteristics. In Brazil, some studies highlight the  

CNSL antioxidant characteristics, however, few are the works that consider their application 

in paving. In this study, the CNSL is proposed as a modifier for the AC 50/70 for the purpose 

of assessing its antioxidant potential. The asphalt mixes and the conventional AC and the one 

modified with 2% of CNSL were analyzed before and after various aging processes 

performed in the laboratory and in a natural state. The asphalt mixtures were aged in different 

conditions, compacted and loose samples. After the aging processes and the recovery of the 

AC, they were evaluated in relation to their empirical and rheological properties and 

compared to those obtained for the unaged state. Furthermore, the effects of oxidative aging 

was analyzed by infrared spectroscopy - FTIR (fourier transform infrared) and changes in the 

SARA (Saturates, Aromatics, Resins and Asphaltenes) composition through chromatography. 

The asphalt mixtures containing conventional AC and the AC modified with 2% of CNSL, 

after the aforementioned aging processes were characterized mechanically using of resilience 

modulus (RM), tensile strength (TS), fatigue life, dynamic modulus |E*| and dynamic creep 

(DC) hots. The results for the tests performed indicate that the CNSL acts as an antioxidant 

for the short term period, but it does not show the same behavior for the long-term aged 

samples. After analyzing the results achieved for the asphalt mixtures, it can be said that the 

CNSL caused a slight reduction in stiffness of these mixtures and, possibly, polymerized 

when subjected to aging. The most aggressive aging process was the one that subjected the 

loose mixture samples to the long term aging during nine days. 

 

Key words: Aging, cashew nut shell liquid (CNSL), Asphaltic Materials. 
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MR – Módulo de Resiliência 

N – Nitrogênio 

Ni – Níquel  

O – Oxigênio  

PAV – Pressure Ageing Vessel 

RMFOT – Rolling Microfilm Oven Test 

RT – Resistência à Tração 
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RTFOT – Rolling Thin Film Oven Test  

S – Enxofre  

SARA – Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos 

SBS – Estireno Butadieno Estireno 

SHRP – Strategic Highway Research Program 

SSS – Superfície Saturada Seca 

Superpave – Superior Performing Asphalt Pavement 

TMN – Tamanho Máximo Nominal 

TUC – Temperatura de Usinagem e Compactação 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

V – Vanádio  

VF – Vida de Fadiga 

Vv – Volume de vazios 

ZR – Zona de Restrição 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

O pavimento é uma estrutura composta por camadas compactadas de diferentes 

materiais que ficam sobrepostas ao terreno natural (subleito) apropriado para exercer funções 

estruturais e operacionais. O ideal é que essa estrutura seja durável e economicamente viável, 

levando em consideração a realização de manutenções preventivas e corretivas. O pavimento 

tem a função de receber e de transmitir os esforços causados pelo tráfego de veículos 

dividindo proporcionalmente as pressões nas suas camadas inferiores, que geralmente são 

menos resistentes do que a camada de revestimento (BALBO, 2007).  

As misturas asfálticas, que geralmente compõem o revestimento dos pavimentos 

flexíveis, são constituídas basicamente da combinação de agregados pétreos e de Cimento 

Asfáltico de Petróleo (CAP) (proveniente da destilação do petróleo). Estas são produzidas 

geralmente em usinas adequadas e, posteriormente, espalhadas e compactadas, de acordo com 

o projeto adotado. O Concreto Asfáltico (CA), antigamente conhecido como Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), é uma das misturas asfálticas mais utilizadas como 

revestimento asfáltico no Brasil (BERNUCCI et al., 2010).  De acordo com Bernucci et al. 

(2010), o CA é uma mistura asfáltica resistente em todos os aspectos, mas para atingir essa 

resistência é necessário que os materiais a serem empregados sejam escolhidos 

adequadamente. De acordo com as especificações do DNIT (DNIT-ES 031, 2006), o CA é 

composto por agregados graúdos, miúdos, fíler e CAP.  

A durabilidade de um pavimento flexível pode ser melhorada a partir da escolha 

apropriada do método construtivo adotado e dos materiais utilizados na sua composição. E 

mesmo que todo o processo de execução de um pavimento seja analisado e devidamente 

planejado, as incertezas a respeito do desempenho deste pavimento existirão ao longo de sua 

vida útil em razão das alterações das propriedades químicas dos materiais que compõem os 

revestimentos, principalmente do CAP, resultando no envelhecimento destes materiais. 

O CAP proveniente do processo de refinamento do petróleo cru é o principal 

material aglutinante utilizado nos revestimentos brasileiros, pois possui geralmente uma boa 

aderência aos agregados. Este material é considerado impermeabilizante e pode ser utilizado 

em outras áreas da engenharia civil, como por exemplo, para impermeabilização de áreas 

molhadas de edificações através do uso de mantas asfálticas.  
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De acordo com Leite (1999), aproximadamente 90% do CAP é composto por 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, que possuem massas molares e estruturas químicas 

distintas, e outros 10% são compostos por heteroátomos (enxofre, nitrogênio, oxigênio e 

metais). Os maltenos (saturados, aromáticos e resinas) constituem a parte oleosa do material e 

são os responsáveis pela viscosidade e pela plasticidade do CAP, enquanto os asfaltenos são 

os responsáveis pela consistência, pela rigidez e pela coloração escura do CAP (MURGICH, 

RODRIGUES e ARAY, 1995 apud ARAÚJO, 2007).  

O envelhecimento do CAP é um processo natural causado, geralmente, por 

reações de oxidação do material com o oxigênio do ar. O CAP oxidado apresenta uma maior 

viscosidade, quando comparado ao CAP não oxidado. Isso acontece porque o CAP é uma 

solução coloidal estabilizada pela combinação de suas moléculas, que sofrem modificações 

nesse processo (as resinas se transformam em asfaltenos e os aromáticos se transformam em 

resinas). O aumento da quantidade de asfaltenos causa o aumento da rigidez do CAP, e esse 

aumento é o principal indicador de envelhecimento. O estudo do envelhecimento do CAP é 

importante uma vez que este é geralmente o material mais oneroso do revestimento asfáltico e 

também aquele que sofre alterações por envelhecimento.  

O envelhecimento das misturas asfálticas ocorre em três etapas principais: a 

primeira etapa refere-se à mistura asfáltica, em usina, do CAP com o agregado; a segunda 

etapa acontece no transporte e na compactação da mistura asfáltica; e a terceira etapa ocorre 

durante a vida útil do pavimento. Pesquisas mostram que o aumento da viscosidade, ou o 

enrijecimento da mistura asfáltica, acontece com mais intensidade nas duas primeiras fases 

(cerca de 60%). O envelhecimento que acontece ao longo da vida útil de um pavimento é 

causado, principalmente, pelo intemperismo e pelo tráfego. O intemperismo muda as 

propriedades iniciais do CAP, deixando-o ainda mais viscoso e rígido com o passar do tempo. 

As alterações químicas causadas pelo contato do material com as radiações solares, com as 

chuvas e com as altas temperaturas causam a oxidação do CAP presente no revestimento, 

diminuindo a sua vida útil. No Brasil, as temperaturas são bastante elevadas e as radiações 

solares são de forte intensidade, o que pode acelerar o processo de envelhecimento dos 

materiais asfálticos (ARAÚJO, 2007). 

Estudos vêm sendo realizados, no Brasil e no mundo, para tentar explicar melhor 

os efeitos do envelhecimento nos materiais asfálticos (BELL et al., 1994; TONIAL, 2001; 

AIREY, 2003; AZEREDO, 2011; QIN et al., 2014). Estes efeitos ainda não são totalmente 

conhecidos e são de difícil previsão, pois dependem de diversos fatores como: tipo de 

dosagem dos materiais empregados; características físicas e químicas desses materiais; 
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duração e condições de temperatura nos processos de usinagem, transporte, espalhamento e 

compactação da camada asfáltica; grau de compactação da mistura asfáltica e das condições 

ambientais do local onde o pavimento será construído. Esses fatores influenciam no 

desempenho das misturas asfálticas empregadas nos revestimentos (FABBRI e GRECO, 

2004).  

Algumas metodologias (ou protocolos) de envelhecimento são realizadas para 

tentar prever, em laboratório, o envelhecimento que acontece em campo. As metodologias 

mais utilizadas são: (i) envelhecimento e análise química apenas do CAP, (ii) envelhecimento 

da mistura asfáltica e posterior análise do CAP recuperado a partir desta mistura asfáltica 

envelhecida e (iii) envelhecimento e caracterização mecânica da mistura asfáltica. Os ensaios 

realizados na análise do envelhecimento, geralmente, são aqueles que avaliam o grau de 

envelhecimento através das mudanças na rigidez do CAP ou da mistura asfáltica. 

A necessidade de melhorar o desempenho e a qualidade dos revestimentos, 

tornando-os mais seguros e resistentes, fez com que alguns pesquisadores avaliassem a adição 

de materiais alternativos como aditivos para materiais asfálticos. Na tentativa de retardar o 

envelhecimento do CAP, alguns agentes modificadores têm sido utilizados, como: a cal, a 

lignina, os fenóis e as aminas (JAMES e STEWART, 1991; BOCK, NÚÑEZ e CERATTI, 

2014; CRAVO et al., 2014). Um produto regional, renovável e de baixo custo, que vem sendo 

analisado, principalmente, por pesquisadores do Ceará é o Líquido da Casca da Castanha de 

Caju (LCC) (RABÊLO, 2006; RODRIGUES, 2006; ALENCAR, 2009; ANTUNES, 2011; 

RIBEIRO, 2011).  

O LCC foi utilizado nesta pesquisa como um potencial retardante de 

envelhecimento porque alguns estudos comprovaram os benefícios da sua utilização como 

modificador de materiais asfálticos. Rodrigues (2010) observou que a adição do LCC ao CAP 

modificado por SBS proporcionou uma reposição da fração aromática do CAP, recompondo a 

estabilidade coloidal existente antes da modificação do CAP por SBS. Fernandes (2011) 

afirmou que o LCC tem características surfactantes e pode ser utilizado para retardar o 

envelhecimento do CAP, devido a presença de compostos fenólicos em sua composição. Ribeiro 

(2011) apresentou uma avaliação do potencial do LCC como modificador de CAP com 

relação à resistência ao dano por umidade de misturas asfálticas. Os resultados mostraram que 

a mistura asfáltica com CAP modificado com 2% de LCC apresentou menor percentual de 

descolamento da película de CAP e desempenho mecânico satisfatório quando comparada à 

outras misturas asfálticas analisadas. 
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1.2 Problema de pesquisa 

 

Uma das causas da deterioração das rodovias é o envelhecimento do material 

asfáltico presente na camada de revestimento, que está sujeita as intempéries e as altas 

temperaturas durante a construção e a vida de serviço do pavimento. O aumento da rigidez 

dessa camada é o efeito mais direto do envelhecimento. O enrijecimento pode causar, em 

alguns casos, uma menor resistência à fadiga, reduzindo a vida útil do pavimento, mas 

também pode causar uma maior resistência à deformação permanente. O problema que 

motivou esta pesquisa foi a falta de consenso entre os protocolos de envelhecimentos das 

misturas asfálticas. Assim como, a necessidade de retardar este envelhecimento, quando este 

atua de forma negativa, prejudicando as propriedades mecânicas das misturas asfálticas.  

 

1.3 Objetivos geral e específicos 

 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar o potencial do LCC como retardante 

de envelhecimento para materiais asfálticos (CAP e misturas asfálticas) utilizando diferentes 

métodos de envelhecimento. Para atingir o objetivo geral da presente pesquisa, os seguintes 

objetivos específicos foram delimitados: 

a) comparar os parâmetros empíricos, químicos e reológicos do CAP 

convencional e do CAP +2% de LCC, em massa, para amostras: virgens e 

envelhecidas através do uso do RTFOT (curto prazo) e do PAV (longo prazo); 

b) comparar os parâmetros empíricos, químicos e reológicos de amostras de CAP 

recuperadas a partir de misturas asfálticas (i) sem envelhecimento a longo 

prazo, envelhecidas (ii) naturalmente (a céu aberto) por diferentes períodos e 

(ii) em estufa através dos seguintes processos de envelhecimento: o que 

envelhece a mistura solta e o que envelhece a mistura solta; 

c) analisar se a adição de 2% de LCC ao CAP causa alterações nos parâmetros 

volumétricos (Volume de vazios - Vv e a massa específica máxima teórica - 

Gmm) das misturas asfálticas envelhecidas através dos processos de 

envelhecimento já citados; 

d) comparar o comportamento mecânico de misturas asfálticas confeccionadas 

com CAP convencional e com CAP + 2% de LCC: (i) sem o envelhecimento a 

longo prazo, após (ii) envelhecimento natural (a céu aberto) através de 

diferentes períodos e (iii) envelhecimento em estufa através dos dois referidos 
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processos de envelhecimento: o que envelhece a mistura compactada e o que 

envelhece a mistura solta; 

e) verificar se os efeitos anti oxidantes que o LCC causa ao CAP se estendem 

para as misturas asfálticas analisadas, quando estas utilizam o CAP modificado 

com LCC na sua composição; 

f) verificar qual processo de envelhecimento realizado em laboratório melhor 

simula o que ocorre em campo para as condições avaliadas neste trabalho. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

A divisão adotada neste trabalho está descrita a seguir: 

No capítulo de Introdução foram abordadas algumas definições a respeito do 

pavimento, dos materiais asfálticos utilizados em revestimentos e do envelhecimento que 

ocorre nos revestimentos asfálticos. Além disso, podem ser vistos também o problema de 

pesquisa, os objetivos e a estrutura deste trabalho.  

No capítulo de Revisão Bibliográfica são abordados os principais trabalhos que 

nortearam essa pesquisa com relação a: processos de envelhecimento do CAP, processos de 

envelhecimento de misturas asfálticas, principais ensaios de caracterização empírica, química 

e reológica dos CAP, principais ensaios de caracterização mecânica utilizados em misturas 

asfálticas envelhecidas e estudos com a utilização do LCC como aditivo para materiais 

asfálticos. 

No capítulo de Materiais e Métodos constam as informações sobre a coleta do 

LCC, do CAP e dos agregados, a caracterização física, química e reológica dos CAP e a 

caracterização dos agregados utilizados. São descritos também a dosagem das misturas 

asfálticas utilizadas, os processos de envelhecimento do CAP e das misturas asfálticas, os 

processos de recuperação dos CAP a partir das misturas asfálticas envelhecidas e, por fim, a 

caracterização mecânica das mesmas. 

No capítulo de Resultados e Discussões são apresentados os resultados e a 

discussão dos mesmos, baseados na caracterização dos CAP e das misturas asfálticas, antes e 

após a realização dos processos de envelhecimento. São analisados e discutidos os resultados 

obtidos de forma a gerar conclusões que atendam aos objetivos desta pesquisa. 

No capítulo de Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros são apresentadas 

as conclusões obtidas a partir dos resultados encontrados e as sugestões para os futuros 
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trabalhos a serem desenvolvidos nessa mesma temática. Ao final do trabalho são listadas as 

referências bibliográficas citadas nesta pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo é composto de levantamentos dos principais trabalhos relacionados 

ao tema abordado nesta pesquisa, tais como: processos de envelhecimento do CAP, processos 

de envelhecimento de misturas asfálticas soltas e compactadas e estudos relacionados a 

utilização do LCC como aditivo para materiais asfálticos. 

 

2.1 Envelhecimento do CAP  

 

O CAP, ao longo da sua aplicação e vida útil, passa por diferentes processos de 

envelhecimento, físico e químico. A perda de voláteis causa o envelhecimento físico e 

provoca o aumento da viscosidade do CAP. Este envelhecimento pode ocorrer à temperatura 

ambiente e é atribuído à reorganização molecular e à cristalização de parafinas da fração 

saturada do material. (GÓMEZ; QUINTANA; LIZCANO, 2013). O envelhecimento químico 

é o mais complexo e importante, e está relacionado a reações de oxidação dos seus 

componentes químicos (LOPES et al., 2012). O aumento da rigidez do CAP, causado pelo 

aumento da sua viscosidade, pode favorecer o aparecimento de trincas por fadiga, que podem 

progredir e se transformar em defeitos mais severos, tornando o pavimento perigoso e 

desconfortável para os usuários.  

De acordo com Airey (2003), o envelhecimento do CAP acontece a curto e a 

longo prazos. O envelhecimento a curto prazo é aquele causado pela volatilização e pela 

oxidação do CAP durante o processo de usinagem e de compactação da mistura asfáltica. O 

envelhecimento a longo prazo é aquele causado pela oxidação do material em campo, ao 

longo da sua vida útil. As transformações dos CAP que acontecem com o envelhecimento, a 

curto e a longo prazos, sofrem influência de alguns fatores externos como: as Temperaturas de 

Usinagem e de Compactação (TUC), a espessura da película de CAP, o percentual de vazios 

da mistura asfáltica e a composição química do CAP (TONIAL, 2001). A composição 

química do CAP exerce influência no desempenho físico e mecânico das misturas asfálticas, 

que pode variar de acordo com alguns fatores, como: a fonte do petróleo que lhe deu origem, 

o tipo de fracionamento a que este foi submetido, as alterações que ocorrem no processo de 

refino e durante o processo de envelhecimento (BERNUCCI et al., 2010). 

O CAP é uma solução coloidal composta principalmente por moléculas 

complexas de hidrocarbonetos (90% a 95%) e também por heteroátomos (5% a 10%) que são: 

nitrogênio (N), oxigênio (O), enxofre (S), níquel (Ni), vanádio (V) e ferro (Fe) (LEITE, 
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1999). As moléculas de hidrocarbonetos possuem diferentes graus de polarização, o que 

favorece a formação de micelas na estrutura coloidal do CAP. Os hidrocarbonetos são 

representados pelas moléculas de asfaltenos, de aromáticos, de saturados e de resinas, como 

pode ser visto na Figura 1. A polaridade das moléculas e a reatividade das frações com o 

oxigênio seguem a seguinte ordem: asfaltenos > resinas > aromáticos > saturados. Como já 

foi dito anteriormente, os saturados, os aromáticos e as resinas são conhecidos genericamente 

como maltenos. Ao envelhecer, o CAP apresenta uma diminuição da quantidade de 

aromáticos, pois os mesmos se transformam em resinas, que por sua vez se transformam em 

asfaltenos. No final do processo de envelhecimento a quantidade de asfaltenos aumenta e a de 

saturados e de resinas permanece quase inalterada (ARAÚJO, 2007). 

 

Figura 1 - Representação esquemática das moléculas dos componentes dos asfaltos 

 
Fonte: SHELL (2003)  

 

Alguns modelos químicos explicam como estão organizadas as frações químicas 

do CAP. O modelo mais conhecido é o de Yen. Este modelo, também conhecido como  

modelo de micelas (YEN; EDERMAN; POLLACK, 1961), foi proposto na década de 60 após 

a visualização de moléculas de asfaltenos através do ensaio de difração de raio X. De acordo 

com este modelo, o CAP é um sistema coloidal composto por micelas (asfaltenos envolvidos 

por resinas), de grande peso molecular, dispersas em um meio oleoso de menor peso 

molecular (malteno). 

A proporção de resinas e de asfaltenos no CAP é um dos indicadores do 

comportamento GEL ou SOL do colóide, que afeta algumas propriedades mecânicas das 

misturas asfálticas. No estado SOL, o CAP está na proporção ideal de resinas e de asfaltenos, 

com os asfaltenos formando micelas com boa mobilidade no meio intermicelar (maltenos), 
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como pode ser visto no lado esquerdo da Figura 2. No estado GEL, o CAP forma uma 

estrutura de aglomerados de micelas com grandes vazios internos, como pode ser visto no 

lado direito da Figura 2. Os CAP oxidados apresentam um comportamento do tipo GEL 

(BERNUCCI et al., 2010). 

 

Figura 2 - Modelo de micelas de Yen 

 
Fonte: BERNUCCI et al. (2010) 

 

O CAP no estado SOL apresenta uma maior suscetibilidade térmica por possuir 

óleos intermicelares muito aromáticos, o que os faz mais moles, dessa forma menos 

resistentes à aplicação direta de cargas. Por outro lado, os asfaltos com comportamento SOL 

apresentam-se mais suscetíveis a um retorno à posição original depois da aplicação de cargas 

(RAMOS et al., 1995 apud  BERNUCCI et al., 2010). O que acontece com os CAP no estado 

GEL é o inverso do que acontece com os CAP no estado SOL. No estado GEL, o CAP é mais 

resistente à aplicação de cargas e menos suscetível ao retorno, o que pode favorecer o 

trincamento da camada de revestimento. Além do modelo de Yen, existem outros estudos 

relacionados a modelos estruturais para representação do CAP, como por exemplo, o proposto 

pelo SHRP (Strategic Highway Research Program) que classifica o CAP como compostos 

polares e não polares, ligados por forças intra e intermoleculares, responsáveis pela formação 

de redes tridimensionais que explicam as características viscoelásticas do CAP (SHRP, 1991 

apud BERNUCCI et al., 2010). 

Alguns estudos foram realizados, no Brasil e no mundo, para avaliar as alterações 

químicas, físicas e reológicas sofridas pelos CAP quando estes são submetidos ao 

envelhecimento. Airey (2003) fez um levantamento dos principais processos de 
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envelhecimento acelerado utilizados nos últimos 70 anos. Os processos de envelhecimento 

levantados por este autor dependem do aquecimento prolongado das amostras (utilizando 

fornos de volatilização). Alguns métodos de envelhecimento de CAP são apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Simulações de envelhecimento do CAP em laboratório  

Métodos de envelhecimento 
Temperatura 

(°C) 
Duração 

Tamanho da 

Amostra (g) 

Thin Film Oven Test (TFOT)                        

(Lewis e Welborn, 1940) - ASTM 

D1754, EN 12607-2 

163 5h 50 

Modified Thin Film Oven Test 

(MTFOT) (Edler et al., 1985) 
163 24h - 

Rolling Thin Film Oven Test 

(RTFOT) (Hveem et al., 1963) -

AASHTO T240, ASTM D2872, 

EN12607-1 

163 75min 35 

Shell Microfilm Test (Griffin et al., 

1955) 
107 2h - 

Rolling Microfilm Oven Test 

(RMFOT) (Schmidt e Santucci, 

1969) 

99 24h 0,5 

Tilt-Oven Durability Test (TODT) 

(Kemp e Prodoehl, 1981) 
113 168h 35 

Modified Rolling Thin Film Oven 

Test (RTFOTM) (Bahia et al., 1998) 
163 75min 35 

Thin Film Accelerated Ageing Test 

(TFAAT) (Petersen, 1989) 
130 ou 113 24 ou 72 4 

Iowa Durability Test (IDT) 

(Lee, 1973) 
65 1.000h TFOT Resíduo-50 

Pressure Oxidation Bomb (POB) 

(Edler et al., 1985) 
65 96h Resíduo ERTFOT 

Accelerated Ageing Test 

Device/Rotating 

Cylinder Ageing Test (RCAT) 

70-110 144h 500 

Pressure Ageing Vessel (PAV) 

(Christensen e Anderson, 1992) 
90-110 20h 

RTFOT ou TFOT 

Resíduo-50 

Fonte: adaptado de AIREY (2003) 

 

De acordo com Airey (2003), os métodos mais utilizados para o envelhecimento 

do CAP são o RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) e o PAV (Pressure Aging Vessel). 
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Também são utilizados o envelhecimento natural (submetendo o material ao intemperismo) e 

o envelhecimento em câmaras de envelhecimento. Geralmente, esses estudos têm o objetivo 

de verificar qual o método de envelhecimento que mais se assemelha ao que de fato acontece 

em campo.  

Pode ser observado na literatura diferentes metodologias para envelhecimento do 

CAP. Azeredo (2011), por exemplo, realizou o envelhecimento natural (a céu aberto), no 

RTFOT e no PAV em amostras de CAP puros e modificados por copolímeros EVA (Etileno 

Acetato de Vinila), SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), Elvaloy e Sasobit. Essas amostras, 

posteriormente, foram analisadas através da técnica de levantamento de perfis de 

espalhamento coerente de raios X utilizada com a intenção de verificar alterações nas 

estruturas moleculares do CAP ao longo do envelhecimento ocorrido. As alterações nas 

estruturas moleculares foram superiores para os CAP que sofreram o processo de 

envelhecimento em laboratório (RTFOT e PAV) se comparados aqueles que passaram pelo 

processo natural. Já o estudo conduzido por Leite et al. (2010) afirma que, analisando apenas 

o CAP, através de ensaios convencionais (penetração e ponto de amolecimento), o 

envelhecimento natural das amostras (durante quatro e oito meses) causou um enrijecimento 

superior ao enrijecimento obtido através da simulação com o RTFOT. 

Existem vários estudos disponíveis na literatura que analisam o envelhecimento 

do CAP, como já foram citados anteriormente, mas o mesmo não acontece quando se trata de 

misturas asfálticas. Observa-se uma carência de material bibliográfico para este assunto. 

Acredita-se que os estudos são mais direcionados ao CAP porque este é o material de maior 

custo nas obras de pavimentação e, também, é o que mais sofre com o processo de 

envelhecimento.  

 

2.2 Envelhecimento da mistura asfáltica solta 

 

Para analisar as alterações que o envelhecimento provoca nas misturas asfálticas 

foram desenvolvidos alguns procedimentos em laboratório. O envelhecimento das misturas 

asfálticas, em laboratório, pode ser simulado através da exposição das mesmas aos raios 

ultravioletas (UV) em câmaras de envelhecimento e através do aquecimento de misturas 

asfálticas soltas e compactadas em estufas. O envelhecimento também pode acontecer de 

forma natural (ao ar livre), mas nesse caso, geralmente os períodos de envelhecimento não 

chegam a mais de um ano. Entre estes a simulação do envelhecimento da mistura asfáltica e a 

posterior recuperação do CAP da mesma. Dessa forma, torna-se possível analisar as 
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propriedades do CAP recuperado e correlacioná-las com as propriedades das misturas 

asfálticas. O enrijecimento do CAP com o envelhecimento, por exemplo, pode ser vantajoso, 

pois as misturas asfálticas mais rígidas tendem a apresentar propriedades melhoradas com 

relação à distribuição de carga, já que estas se tornam mais resistentes à deformação 

permanente (BELL et al., 1994).  

Observa-se na literatura que existem inconsistências a respeito dos métodos de 

envelhecimento utilizados, pois o envelhecimento das misturas asfálticas pode ser 

influenciado pelo envelhecimento do CAP, mas isso não significa que o comportamento da 

mistura asfáltica envelhecida como um todo será igual ao comportamento da amostra de CAP 

envelhecida (VASCONCELOS e SOARES, 2004). Alguns fatores, além das alterações 

sofridas no CAP, também podem influenciar o processo de envelhecimento das misturas 

asfálticas como: (i) o tipo de agregado utilizado influencia no envelhecimento causado pelo 

endurecimento exsudativo (devido a perda de parte oleosa do CAP para o agregado devido a 

porosidade do mesmo), (ii) o percentual de Volume de vazios (Vv) da mistura, (iii) a 

espessura da película de CAP, entre outros fatores (ARAÚJO, 2007).  

Alguns pesquisadores utilizaram o processo de envelhecimento de misturas 

asfálticas soltas porque a, creditavam que o processo oxidativo não aconteceria de forma 

homogênea dentro do Corpo de Prova (CP). Alguns autores podem ser citados pela utilização 

desse tipo de método como, por exemplo, Van Den Bergh (2009) que envelheceu várias 

misturas asfálticas em um forno ventilado com ar durante um período de envelhecimento a 

curto prazo (três horas a 130°C) e um período de envelhecimento a longo prazo (168 horas a 

90°C). 

 Partl et al. (2012), a partir do uso do protocolo RILEM TC 206-ATB TG5, 

realizaram um programa interlaboratorial onde misturas asfálticas foram envelhecidas a curto 

prazo (quatro horas a 135ºC) e a longo prazo (de dois a nove dias a 85ºC) com a participação 

de 12 laboratórios. Os autores realizaram um processo de envelhecimento para a mistura 

asfáltica solta e apenas o CAP recuperado destas misturas foi analisado. Esses autores 

simularam e analisaram os efeitos do envelhecimento em CAP provenientes da extração em 

misturas asfálticas produzidas em laboratório e em usina de asfalto. O programa foi dividido 

em quatro etapas: (i) produção da mistura asfáltica (laboratório e usina de asfalto); (ii) 

envelhecimento das misturas asfálticas soltas, (iii) recuperação do CAP, (iv) ensaios e análise 

dos resultados do CAP. Os ensaios realizados nos ligantes asfálticos foram: penetração, ponto 

de amolecimento, módulo complexo e ângulo de fase (DSR - dynamic shear rheometer) e 

ensaios de FTIR (fourier transform infrared).  



28 

 

 

A partir das amostras de misturas asfálticas envelhecidas, o CAP foi recuperado 

para posterior realização de ensaios com a utilização de um evaporador rotativo e uma 

centrífuga de fluxo contínuo. Cada participante utilizou o solvente e os equipamentos 

existentes em seus laboratórios. Não foi analisada a influência dos mesmos nos resultados dos 

ensaios realizados nos CAP recuperados, apesar de se saber que estes fatores exercem 

influência sobre a dispersão dos resultados. 

Com o envelhecimento das misturas asfálticas produzidas em laboratório, Partl et 

al. (2012) observaram uma redução nos valores de penetração (de 22dmm para 13dmm) e um 

aumento do ponto de amolecimento (de 60ºC para 69ºC) quando as misturas asfálticas foram 

submetidas a nove dias de envelhecimento. Em ambas as misturas asfálticas (envelhecidas em 

laboratório e em usina de asfalto), a tendência geral foi de aumento do módulo complexo (G*) 

e diminuição do ângulo de fase (δ) com o processo de envelhecimento (Figura 3). A partir dos 

resultados obtidos com o uso do DSR e do FTIR, foi observado que a metodologia de 

envelhecimento utilizada para o CAP virgem, incluindo o RTFOT e o PAV, gerou resultados 

similares aqueles encontrados quando dois dias de envelhecimento em estufa foram 

utilizados. 
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Figura 3 - Resultados dos ensaios de (a) penetração, (b) ponto de amolecimento, (c) módulo 

complexo e (d) ângulo de fase da pesquisa de Partl et al. (2012) 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: PARTL et al. (2012) 

 

2.3 Envelhecimento da mistura asfáltica compactada 

 

Estudos foram realizados na tentativa de definir um procedimento de laboratório 

que pudesse simular o envelhecimento de misturas asfálticas compactadas. Dessa forma, 

acreditava-se que os resultados da caracterização mecânica e volumétrica dessas misturas 

asfálticas estariam mais próximos dos resultados encontrados em campo. Diante desse 

cenário, alguns pesquisadores envelheceram misturas asfálticas compactadas (CP). Na Tabela 

2 são apresentados alguns métodos de envelhecimento de misturas asfálticas compactadas 

(AIREY, 2003). 
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Tabela 2 - Simulação de envelhecimento de misturas asfálticas em laboratório 

Métodos de Envelhecimento Temperatura (°C) Duração 

Long-Term Ageing  

(Von Quintas, 1988) 
60 5 a 10 dias 

Ottawa Sand Mixtures  

(Pauls e Welborn, 1952) 
163 Vários períodos 

Oregon Mixtures  

(Kim et al., 1986) 
60 0, 1, 2, 3, 5 dias 

PAV mixtures (Korsgaard, 1996) 100 72h 

Fonte: AIREY (2003) 

 

Bell et al. (1994) utilizaram CP compostos a partir de dois CAP e dois agregados. 

As quatro misturas asfálticas foram preparadas com dois Vv, uma mais compactada (4%) do 

que a outra (8%), e envelhecidas a curto e a longo prazos em estufas. O envelhecimento a 

curto prazo, como já foi dito, simula o processo de usinagem e a aplicação dos materiais 

asfálticos. Em estufa, este tipo de envelhecimento durou quatro horas a 135ºC para a mistura 

asfáltica solta. E para simular o envelhecimento a longo prazo (até três anos), a mistura 

asfáltica compactada passou cinco dias na estufa, submetida à 85ºC. Após o período de 

envelhecimento, foram realizados ensaios de Módulo de Resiliência (MR) e foi observado, 

para algumas misturas asfálticas, que o envelhecimento de curto prazo causou o aumento do 

MR em até quatro vezes se comparado ao valor inicial (sem envelhecimento). De acordo com 

esse estudo, a análise apenas do CAP não é suficiente para prever o comportamento das 

misturas asfálticas, uma vez que o agregado exerce influência no envelhecimento desses 

materiais. 

Outro processo de envelhecimento em estufa foi realizado por Batista (2006). 

Esse autor analisou duas misturas asfálticas com CAP modificado por borracha para verificar 

a resistência a deformação permanente e a vida de fadiga das mesmas, após o envelhecimento 

a longo prazo (cinco dias à 85ºC) em estufa. O estudo teve como objetivo caracterizar o 

comportamento das misturas asfálticas em laboratório, através de propriedades relacionadas 

ao desempenho das mesmas. Os resultados apresentados mostraram que, após seis anos de 

serviço, a resistência à fadiga das misturas asfálticas, aplicadas na obra de reabilitação das 

rodovias analisadas, se manteve em um nível próximo aquela encontrada para as misturas 
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asfálticas no seu estado inicial. Por outro lado, observou-se que a sua resistência à deformação 

permanente sofreu um aumento significativo desde a construção. 

Araújo (2007) desenvolveu uma pesquisa para avaliar o envelhecimento de 

misturas asfálticas utilizando uma câmara de envelhecimento do tipo Weather-o-Meter, com 

exposição à radiação de arco de xenônio, para simular o intemperismo acelerado. A análise 

com relação ao envelhecimento realizada neste trabalho foi feita no CAP recuperado a partir 

das amostras envelhecidas, utilizando clorofórmio (CHCl3). As misturas asfálticas 

compactadas foram submetidas a um ciclo de 80 minutos, sendo 64 minutos de luz 

(simulando radiação solar) e 16 minutos de luz e água (simulando chuva e radiação solar), 

simultaneamente. 

Após o processo de envelhecimento realizado por Araújo (2007) foram realizados 

os ensaios de FTIR, cromatografia por permeação em gel ou chromatography gel permeation 

(GPC) e análise térmica nos CAP recuperados. A degradação das amostras que foram 

avaliadas através do ensaio de GPC apresentou uma tendência de redução da massa molar do 

CAP após o envelhecimento com duração de 2.000 horas. Nos resultados do ensaio de FTIR 

ficou evidente que houve um processo de oxidação durante o processo de intemperismo. As 

amostras foram submetidas a 500, 1.000, 1.500 e 2.000 horas de envelhecimento. No final dos 

ciclos de envelhecimento foram observadas trincas e manchas oriundas dos efeitos da 

radiação e da chuva simuladas pelo equipamento.  

O envelhecimento de misturas asfálticas ao ar livre também já foi reportado na 

literatura nacional. Leite et al. (2010) realizaram o envelhecimento através do intemperismo e 

sem a influência do tráfego. Esses autores moldaram placas de misturas asfálticas com dois 

percentuais de Vv distintos (4% e 8%) e seis Teores de Projeto (TP) (TP+0,5%, TP, TP-0,5%) 

de ligante asfáltico, onde os dois TP utilizados foram 4,3% e 4,6% para os respectivos Vv. As 

placas foram envelhecidas ao ar livre e, posteriormente, o CAP extraído e as misturas 

asfálticas foram analisadas em diferentes períodos de envelhecimento (zero, quatro e oito 

meses). O envelhecimento em campo dos CAP após quatro meses, em qualquer teor de vazios 

e CAP, mesmo sem envelhecimento em curto prazo em laboratório, se mostrou rigoroso, 

enrijecendo as misturas asfálticas bem mais do que o que ocorreu após o envelhecimento 

simulado pelo RTFOT.  

De modo geral, para todas as amostras estudadas por Leite et al. (2010), o 

envelhecimento no RTFOT reduziu o ângulo de fase do material para todo os valores de G*, 

significando que a amostra após o envelhecimento no RTFOT se tornou mais elástica, e, 

portanto mais resistente às deformações permanentes em altas temperaturas. Tanto a variação 
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dos valores de MR como a variação dos resultados dos ensaios de consistência do CAP 

extraído/recuperado não mostraram uma diferença de comportamento considerável da mistura 

asfáltica em relação ao maior ou menor teor de CAP e de vazios utilizados. 

Qin et al. (2014) analisaram o envelhecimento de três CAP (PG 70-22, PG 76-16, 

e PG 76-22) recuperados de trechos experimentais com diferentes condições de 

envelhecimento, localizados nos estados norte americanos de Virgínia e Arizona. Nesse 

estudo, foi investigado o efeito do envelhecimento em campo, através de resultados de ensaios 

químicos e reológicos realizados no CAP recuperado. O objetivo final dos autores era 

desenvolver um modelo matemático capaz de prever o comportamento reológico do CAP em 

diferentes condições de envelhecimento e em diferentes profundidades do pavimento.  

De acordo com Qin et al. (2014), o endurecimento reológico dos CAP está 

intimamente correlacionado às mudanças de composição que este sofre com o envelhecimento 

de campo, o qual envolve a conversão de aromáticos em asfaltenos, e um aumento no total de 

grupos de carbonilas e de sulfóxidos. As simulações de envelhecimento analisadas por estes 

autores foram (i) o envelhecimento de campo durante 8 anos e (ii) o envelhecimento em 

laboratório (RTFOT e PAV), apenas para um CAP (PG 70-22) que serviu de referência. Os 

CAP presentes nas amostras de campo foram recuperados de diferentes profundidades (topo, 

meio e fundo) e, posteriormente, foram avaliados.  

As extrações e as recuperações dos CAP analisados por Qin et al. (2014) foram 

realizadas da seguinte maneira: (i) as amostras do revestimento foram quebradas em pequenos 

pedaços e submetidas a um processo de destilação com o uso do solvente Tolueno; (ii) a 

solução (CAP+solvente) proveniente da destilação passou por um processo de centrifugação a 

2.200rpm durante 30 minutos. Em seguida, (iii) para a retirada do solvente, a solução passou 

por um evaporador rotativo a 70ºC inicialmente, seguido de aquecimento a 170ºC por 90 

minutos, com uma ligeira purga de gás argônio sob vácuo total; (iv) e por fim o CAP 

recuperado foi deixado a temperatura ambiente, sob vácuo. A remoção do solvente foi 

confirmada através do ensaio de infravermelho (FTIR) em célula líquida, mostrando a 

ausência da banda de absorbância do tolueno (692cm
-1

). 

 Qin et al. (2014) submeteram os CAP recuperados a ensaios para a determinação 

das propriedades reológicas (DSR) e químicas (frações SARA e por FTIR). A Figura 4 

apresenta os espectros referentes a cada CAP analisado por Qin et al. (2014). Pode ser visto 

que nessa pesquisa as bandas de absorbância das carbonilas e dos sulfóxidos dos CAP 

envelhecidos através do RTFOT e do PAV também apresentaram menor intensidade se 

comparadas as mesmas bandas de absorbância dos CAP envelhecidos naturalmente durante 
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oito anos, independente da profundidade na qual o CAP se encontrava.  

 

Figura 4 - FTIR de CAP após envelhecimento em laboratório e em campo 

 

Fonte: QIN et al. (2014)  

 

 Pode ser visto através da intensidade das bandas de carbonilas e de sulfóxidos que 

o envelhecimento sobre a superfície do pavimento, em campo, é mais grave do que o 

envelhecimento a longo prazo realizado em laboratório, RTFOT seguido do PAV. Os 

resultados dos ensaios reológicos e espectrométricos realizados mostraram que o fundo do 

revestimento (aproximadamente 75mm a partir da superfície do pavimento), envelhecido 

durante oito anos em serviço, apresentou envelhecimento semelhante ao envelhecimento 

causado pelo RTFOT seguido do PAV. 

Qin et al. (2014) encontraram uma excelente correlação linear (R
2 

= 0,989) entre a 

soma das áreas de absorbância da carbonila (banda de número de onda em torno de 1.700cm
1
) 

e de sulfóxido (banda de número de onda em torno de 1.030cm
-1

) com os  parâmetros 

reológicos (módulo complexo G* e relaxação característica de tempo λ). Com base nas boas 

correlações entre a estrutura química e os parâmetros reológicos, a partir do modelo utilizado, 

as respostas reológicas podem ser previstas com sucesso para o CAP envelhecido em campo 

(em diferentes graus de envelhecimento ou em diferentes profundidades do pavimento). As 

previsões estão em concordância com os resultados experimentais apresentados no estudo. 
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2.4 Técnicas utilizadas para a caracterização do envelhecimento dos CAP 

 

A literatura apresenta alguns ensaios para caracterizar o enrijecimento e a 

oxidação dos materiais asfálticos. Os resultados provenientes dos ensaios no CAP são de 

grande importância para a previsão do comportamento do revestimento asfáltico. Atualmente, 

em termos de pesquisas, os ensaios mais realizados para a determinação da rigidez e do 

envelhecimento do CAP são, respectivamente, os ensaios reológicos conduzidos no DSR e a 

espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).  

O DSR é um equipamento capaz de realizar ensaios de maneira prática, 

submetendo uma pequena quantidade de CAP a tensões de cisalhamento oscilatórias, entre 

duas placas paralelas. Este equipamento é utilizado para caracterizar as propriedades 

viscoelásticas do CAP no domínio da frequência a temperaturas baixas, elevadas e 

intermediárias. A temperatura na qual o ensaio é realizado é baseada na temperatura de 

serviço onde o CAP será utilizado. Os resultados obtidos através desse ensaio permitem a 

determinação de duas importantes variáveis: o módulo complexo de cisalhamento (G*) e o 

ângulo de fase (δ). A Figura 5 apresenta a representação gráfica dos parâmetros reológicos. 

 

Figura 5 - Representação gráfica dos parâmetros reológicos 

 
Fonte: ROHDE (2007)  

 

O G* representa a resistência total do ligante à deformação quando submetido a 

repetidos pulsos de tensões cisalhantes. Esse parâmetro é formado por dois componentes: o 

módulo de armazenamento ou elástico (G’) e o módulo de perda ou viscoso (G’’). Já o ângulo 

de fase (δ) avalia a razão entre a resposta elástica e a viscosa durante o processo de 

cisalhamento (Figura 6) (BERNUCCI et al., 2010). Um alto valor de G* representará uma 

maior rigidez, enquanto que um menor δ representará uma maior resposta elástica do CAP. A 

tangente de delta (tan δ) é outro parâmetro reológico do CAP. A tan δ é a relação entre a 

energia dissipada e aquela armazenada, isto é, a relação dos componentes viscosos e elásticos 
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do material (PARTAL et at., 1999). Alguns autores consideram a razão G” e G’ mais sensível 

a variações físicas (estruturais) e químicas do que as variações ocorridas no módulo complexo 

(RUAN, DAVISON e GLOVER, 2003).  

Tanto os valores de G* quanto os valores de tan δ podem ser plotados em escala 

log-log para a construção de curvas mestras, tendo 25°C como temperatura de referência em 

alguns casos (POLACCO et  al., 2003). Este procedimento é possível devido ao chamado 

princípio da superposição tempo-temperatura, que usa a equivalência entre frequência e 

temperatura. Através desse princípio é possível prever as características do ligante asfáltico 

para faixas de frequências específicas, que são de interesse técnico, porém, 

experimentalmente, difíceis de serem alcançadas (PFEIFFER e VAN DOORMAL, 1936).  

O DSR é utilizado também para a determinação do grau de desempenho ou 

performance grade (PG) do CAP. Essa classificação é obtida pelo grau de desempenho do 

CAP, designado pelas letras PG seguidas por dois números, por exemplo: PG 70-22. O 

primeiro número (70) representa o grau a alta temperatura, isso é, a temperatura mais alta em 

que o CAP possui propriedades físicas adequadas para resistir à deformação permanente, 

determinado pelo parâmetro |G*|/senδ obtido no ensaio descrito na norma ASTM D 7175 

(2008). O segundo número (-22) representa a temperatura mais baixa na qual o CAP possui 

propriedades físicas adequadas para resistir ao trincamento térmico, determinada pelo ensaio 

de flexão em viga a baixa temperatura (ASTM D 6648, 2008), realizado no bending beam 

rheometer (BBR). O comportamento em relação à fadiga é determinado pelo parâmetro 

|G*|·senδ, obtido através da realização do ensaio de cisalhamento dinâmico a Temperatura 

Intermediária (TI) (MARTINS, 2014).  

Aguns pesquisadores vêm utilizando, com sucesso, a técnica da espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR) para analisar as alterações na estrutura química do CAP. Os 

espectros FTIR são obtidos através da interação da radiação infravermelha com a matéria - as 

posições, intensidades, larguras e formatos das bandas nos espectros fornecem informações 

sobre as ligações químicas presentes. Além da identificação de grupos funcionais a 

espectroscopia no infravermelho possibilita também a análise quantitativa, sendo válida a lei 

de Beer (Beer, 1852), ou seja, a intensidade de absorção depende, além de caminho ótico e da 

natureza da amostra, da concentração da espécie, de acordo com a Equação 1: 

 

                                                        A = l.ε.c                                                              (1) 
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Onde:  

A - absorbância;  

l - caminho ótico (cm);  

ε - absortividade molar da amostra (L.mol
-1

.cm
-1

); 

c - concentração (mol.L
-1

). 

 

O método espectrométrico do FTIR permite identificar grupamentos 

característicos da amostra de CAP, estando em maior grau de relevância, para pesquisas de 

envelhecimento de CAP, os grupamentos funcionais: carbonila (região em torno de     

1.700cm
-1

) e sulfóxido (região em torno de 1.030cm
-1

). A análise do envelhecimento das 

amostras pode ser feita por meio da variação da intensidade das bandas das carbonilas e dos 

sulfóxidos, decorrentes do processo oxidativo sofrido pelos materiais. Portanto, aqueles 

materiais que estiverem mais envelhecidos apresentarão uma maior absorbância das bandas 

citadas (ASTM D 2702, 2005). 

Lamontagne et al. (2001), assim como Masson, Pelletier e Collins (2001), usaram 

o FTIR para analisar o efeito da oxidação térmica nas estruturas químicas dos CAP. Os 

autores simularam o envelhecimento do ligante asfáltico em campo, através de ensaios 

acelerados laboratoriais. Lamontagne et al. (2001) mostraram que uma hora de 

envelhecimento acelerado realizado em laboratório equivaleria aquele obtido após dois anos 

de serviço em campo. Os autores concluíram que a oxidação térmica provoca mudanças no 

comportamento das estruturas alifáticas e aromáticas, formando grupos carbonilas.  

Cortizo et al. (2004) estudaram as mudanças nas propriedades do CAP 

modificado por polímeros através de análises FTIR. Esses autores mostraram o efeito da 

degradação termo-oxidativa das amostras, após diferentes processos de envelhecimento e 

através da analise dos resultados de FTIR descreveram as modificações nas interações 

moleculares dos polímeros e o efeito na massa molar destes durante o processo de 

envelhecimento. A técnica FTIR foi usada, também, por Ouyang et al. (2006) para 

caracterizar o envelhecimento do CAP tendo como aditivos dois tipos de compostos de zinco: 

o dialquildihidrofosfato (ZDDP), como antioxidante e o dihidrocarbamato (ZDBC), como 

acelerador da reação do polímero, usado geralmente na produção de borracha. O trabalho teve 

com o objetivo estudar o efeito causado pela adição de uma pequena quantidade destes 

aditivos antes e após o processo de envelhecimento do ligante asfáltico. 

Fernandes (2011) utilizou a técnica do infravermelho para caracterizar os 

materiais que utilizou em sua pesquisa, dentre eles: o LCC, um CAP convencional 50/70 e um 
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CAP modificado com 2% de LCC. A Figura 6 apresenta o espectro FTIR do LCC. Foram 

observadas bandas de absorção em 3.435cm
-1

 correspondendo a vibrações de estiramentos 

axiais de ligações O-H; bandas em 2.925 e 2.850cm
-1

 indicando vibrações de estiramentos 

axiais de grupos CH3 (alifático), banda em 1.594cm
-1

 de vibrações de estiramento C=C e 

vibrações de C-H em 1.457cm
-1

 e 1.267cm
-1

 relacionados, respectivamente, a deformações 

assimétricas e simétricas de grupos metílicos, banda em 1.153cm
-1

 de estiramento C-O, 

bandas em 787, 910 e 993cm
-1

 relacionadas a deformações de C-H em aromáticos 

substituídos. 

 

Figura 6 - Espectro FTIR do LCC 

 

 
Fonte: FERNANDES (2011) 

 

Fernandes (2011) verificou que as principais absorções dos grupos presentes no 

CAP convencional são semelhantes às de outros CAP apresentados na literatura 

(LAMONTAGNE et al., 2001; MASSON, PELLETIER e COLLINS, 2001 e OUYANG et 

al., 2006). Foram observadas as bandas representativas dos grupos alifáticos e aromáticos 

condizentes com a composição esperada para o CAP. O CAP com 2% de LCC apresentou 

bandas semelhantes as do CAP convencional, ou seja, não foram observadas novas bandas no 

espectro do CAP modificado com LCC (Figura 7). 
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Figura 7 - Espectros do CAP convencional e do CAP com 2% de LCC 

 

Fonte: FERNANDES (2011) 

 

Os espectros apresentados na Figura 7 também mostram as principais bandas 

relacionadas ao processo de envelhecimento oxidativo: bandas indicativas da presença de 

carbonilas (1.630cm-1) e de sulfóxidos (1.030cm-1) (LAMONTAGNE et al., 2001; LEE, 

AMIRKHANIAN e KIM, 2008; MOTHÉ, 2009; LE GUERN et al., 2010). 

A análise do envelhecimento através do FTIR pode ser feita a partir do cálculo da 

área abaixo da curva correspondente às bandas de interesse, no caso, as bandas de sulfóxidos 

e de carbonilas (MOTHÉ, 2009; LE GUERN et. al, 2010). Cravo et al. (2014) calcularam o IC=O 

através da razão entre a área da absorção entre 1.720 e 1.650cm
-1

 e uma área de referência, 

que não muda com o envelhecimento, que é a área entre as bandas 1.480 e 1.410cm
-1

. O IS=O é 

calculado através da razão entre a área da absorção entre 1.050 e 985cm
-1

 e a mesma área de 

referência. Qin et al. (2014) analisaram a intensidade das bandas de absorbância da carbonila 

(banda de número de onda em torno de 1.700cm
1
) e de sulfóxido (banda de número de onda 
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em torno de 1.030cm
-1

). Neste estudo foi observado através da intensidade das bandas de 

carbonilas e de sulfóxidos que o envelhecimento sobre a superfície do pavimento, em campo, 

é mais grave do que o envelhecimento a longo prazo realizado em laboratório, RTFOT 

seguido do PAV. 

 

2.5 Líquido da castanha de caju (LCC) 

 

 O LCC é proveniente do beneficiamento da amêndoa da castanha de caju, 

internacionalmente conhecido como cashew nut shell liquid (CNSL). A agroindústria do caju 

(Anacardium Occidentale Linn) é uma das grandes atividades sociais e econômicas do 

Nordeste brasileiro, principalmente nos estados do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte. 

O Brasil e a Índia fornecem LCC pra os Estados Unidos, para a União Européia 

(principalmente o Reino Unido) e para o Japão (FRANÇA, 2007).  

O LCC extraído da casca da castanha de caju é composto por uma mistura de 

compostos fenólicos e a sua composição está relacionada ao processo de extração a que foi 

submetido. As extrações podem ser de forma natural (LCC natural) e industrial (LCC 

técnico). Os principais componentes do LCC natural e do LCC técnico podem ser vistos na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Componentes fenólicos do LCC natural e técnico 

Componentes LCC Natural (%) LCC Técnico (%) 

Ácido anacárdico 71,0 – 82,0 1,1 – 1,8 

Cardanol 1,2 – 9,2 60,0 – 68,0 

Cardol 13,8 – 20,1 15,0 – 18,1 

2-Metilcardol 1,6 – 3,9 1,0 – 3,3 

Material Polimerizado 0 – 2,0 0 – 7,4 

Fonte: FRANÇA (2007) 

 

 O ácido anarcádico é o principal componente do LCC natural e o cardanol é o 

principal componente do LCC técnico. O tratamento térmico utilizado na produção da 

amêndoa, submete o LCC a altas temperaturas, causando a descarboxilação do ácido 

anacárdico, convertendo-o em cardanol. Dos derivados do LCC, o cardanol é o que possui 

odor menos irritante, maior ponto de fusão e menor volatilidade quando comparado aos outros 

derivados fenólicos, o que o torna mais fácil de ser manuseado. De acordo com Attanasi, 
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Burati e Filippone (1996), o LCC apresenta boa estabilidade térmica, permanecendo líquido 

mesmo em temperaturas muito baixas (-70ºC). O ponto de ebulição do LCC técnico é de 

283ºC (RODRIGUES, 2006). 

Para a obtenção do cardanol de maior pureza (livre de cardol) é necessário que se 

faça uma destilação do mesmo. Por ser um produto insaturado, o cardanol requer um processo 

de destilação rápido, para evitar sua polimerização. As repetidas destilações para purificação 

do cardanol reduzem o seu grau de insaturação, como resultado da polimerização seletiva dos 

componentes mais insaturados (TYMAN, 1976 apud RODRIGUES, 2006).  

O material polimérico presente no LCC técnico é  consequência das  reações de 

polimerização, que ocorrem nos constituintes insaturados, favorecidas pelo aquecimento do 

LCC durante o beneficiamento da amêndoa. A medida de viscosidade do LCC é um dos 

parâmetros importantes na avaliação de suas propriedades, porque com ela é possível avaliar 

o grau de polimerização sofrido pelo LCC durante o processo de extração à quente (MENON 

et al., 1985). 

Os materiais orgânicos, em geral, sofrem auto oxidação e oxidação causada por 

fatores externos. Os antioxidantes ao serem adicionados ao material orgânico reduzem a 

oxidação e prologam a vida útil do mesmo. Os aditivos utilizados em materiais asfálticos 

servem para produzir misturas asfálticas menos vulneráveis a variações climáticas, mais 

resistentes ao tráfego e ao envelhecimento (oxidação). No processo de envelhecimento 

(oxidação) do CAP ocorre a formação de radicais livres, que dão origem aos hidroperóxidos 

gerando os aglomerados de asfaltenos (RUAN et al., 2003 apud FERNANDES, 2011) 

Os três tipos de aditivos mais eficientes para reduzir a degradação em materiais 

orgânicos são: os “sequestradores” de radicais, os desativadores de metais e os 

decompositores de hidroperóxidos. O LCC atua no CAP envelhecido como um decompositor 

de hidroperoxidos (BOWMAN e STACHOWIAK, 1999 apud RODRIGUES, 2006). 

No estudo conduzido por Rodrigues (2010), a adição do LCC proporcionou ao 

CAP modificado por polímero (SBS) melhor estabilidade à estocagem. As amostras de CAP 

modificadas com os teores de 4 e 4,5% de SBS apresentaram separação de fases, que foi 

eliminada quando foi adicionado 1% de LCC. O LCC estabilizou a mistura ligante-polímero, 

evitando a separação de fases. O LCC é recomendado também como uma alternativa a 

solventes utilizados em serviços de imprimação, pois é um bom diluente asfáltico (RABÊLO, 

2006). O LCC diminuiu a viscosidade do CAP modificado com resíduo da indústria de 

calçados (EVA e EVAR) e aumentou a resistência à oxidação dos mesmos, quando avaliados 
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através de ensaios químicos (ALENCAR, 2009). Rodrigues (2010) observou que a adição do 

LCC ao CAP recompôs a estabilidade coloidal existente antes da modificação por SBS. 

Antunes (2011) realizou um estudo utilizando CP (i) com CAP convencional e 

com (ii) CAP modificado (adição de 2% de LCC adicionados ao CAP convencional). Os CP 

foram submetidos ao envelhecimento natural durante zero, três e cinco meses. Após o 

envelhecimento foram realizados os ensaios mecânicos: MR, RT e VF. No estudo, não foi 

constatada variação nos resultados e não foi possível verificar o potencial antioxidante do 

LCC em misturas asfálticas.  Ribeiro (2011) apresentou uma avaliação do potencial do LCC 

como melhorador de adesividade em misturas asfálticas com Vv igual a 4% e teor de projeto 

de CAP igual a 6%. Os resultados mostraram que a mistura asfáltica com CAP modificado 

com 2% de LCC apresentou menor percentual de descolamento da película de CAP e 

desempenho mecânico satisfatório quando comparado às outras misturas asfálticas analisadas. 

Os valores de RT das misturas asfálticas com CAP convencional e com CAP modificado 

foram praticamente iguais (0,66 e 0,65MPa, respectivamente). Já o valor de MR da mistura 

asfáltica contendo CAP modificado com 2% de LCC foi maior (3.090MPa) do que o valor de 

MR obtido para a mistura asfáltica com CAP convencional (2.829MPa). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo aborda a caracterização dos materiais e os ensaios utilizados neste 

processo. Foram analisados: CAP, LCC e agregados. Também são descritos o processo de 

dosagem e de moldagem das misturas asfálticas com CAP convencional e com CAP + 2% de 

LCC. As amostras passaram por diferentes processos de envelhecimento (envelhecimento do 

CAP no RTFOT e no PAV, envelhecimento da mistura asfáltica solta em estufa, e 

envelhecimento da mistura asfáltica compactada a céu aberto e em estufa). Estas amostras 

foram caracterizadas através de ensaios físicos, químicos, reológicos, volumétricos e 

mecânicos. 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

 

O CAP utilizado nesse estudo foi obtido na Petrobras/Lubnor, sendo resultado do 

processamento do petróleo proveniente do Campo Fazenda Alegre no estado do Espírito 

Santo. O CAP é classificado por penetração como um 50/70 e através da classificação 

Superpave  como um PG 64-XX. As especificações Superpave têm a função de estabelecer 

correlações entre as características do CAP e o desempenho das misturas asfálticas em 

serviço. Como foi dito anteriormente, a caracterização exigida pelo Superpave foi realizada 

com a utilização dos seguintes equipamentos: 

a) viscosímetro Rotacional - VTR (ASTM D 4402/2002); 

b) reômetro de Cisalhamento Dinâmico - DSR (ASTM D 7175/2008). 

Além dos equipamentos citados acima, foram também utilizados o método 

espectrométrico FTIR para a avaliação do envelhecimento das amostras e o método 

cromatográfico para a obtenção do fracionamento SARA dos CAP. Estes ensaios foram 

realizados nas amostras virgens e após os processos de envelhecimento investigados.  

 

3.1.2 Líquido da Castanha de Caju (LCC) 

 

O LCC técnico utilizado foi obtido na Fábrica de Castanha Iracema Ltda. com 

sede em Fortaleza. Foi adicionado 2% do LCC em peso ao CAP, assim como foi realizado em 

Ribeiro (2011), obtendo-se dois CAP distintos: (i) CAP convencional e (ii) CAP + 2% LCC. 
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Na Tabela 4 são apresentadas as características físico-químicas do LCC utilizado nesta 

pesquisa. 

 

Tabela 4 - Propriedades físico-químicas do LCC técnico utilizado neste trabalho 

Propriedades Físico-Químicas                   Resultados 

Aparência Líquido viscoso de cor castanho escura 

Densidade (25ºC) 0,943 – 0,975  

Viscosidade (25ºC) 200 a 700cps Máximo 

Teor de água (%) 1,0% Máximo 

Materiais estranhos (%)  1,0% Máximo 

Materiais voláteis (%) 2,0% Máximo 

Cinzas (%) 1,0% Máximo 

pH 6,0 Mínimo 

Ponto de fulgor (ºC) 230º 

Valor de Iodo WIJS (Cg/g) 220 Mínimo 

Tempo de polimerização à 130ºC 10 - 20 Minutos 

Tempo de endurecimento à 130ºC 7 1/2 - 16 Minutos 

Polimerização na proveta 177ºC  7 minutos Máximo 

Solubilidade Não miscível em água 

Poder calorífico 9310kcal/kg Mínimo /39 à 40MJ/kg 

Enxofre total <0,02% 

Fonte: Ficha técnica do LCC fornecida pela Fábrica Iracema Ltda (2013) 
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3.1.3 Agregados 

 

Os agregados utilizados neste estudo são de origem granítica e provenientes da 

pedreira MFT Ltda., localizada a 30km da cidade de Fortaleza no Ceará. Os agregados 

utilizados foram: brita de 3/4”, brita de 3/8” e pó de pedra (Figura 8). 

 

Figura 8 - Agregados utilizados (brita de 3/4", brita de 3/8" e pó de pedra) 

 
Fonte: Própria autora 

 

3.2 Métodos 

 

Nesta seção serão apresentados todos os métodos utilizados nesta pesquisa. O 

CAP utilizado passou pelo processo de modificação, envelhecimento (RTFOT e PAV), 

extração e recuperação (Soxhlet e Abson) e ensaios empíricos, quimicos e reológicos. Os 

agregados utilizados também passaram por ensaios de caracterização, foram eles: abrasão Los 

Angeles, absorção, densidade real, densidade aparente, adesividade, índice de forma e 

equivalente de areia, mas estes ensaios não foram detalhados neste capítulo por serem 

considerados de conhecimento do leitor.  

As misturas asfálticas foram produzidas e envelhecidas a longo prazo através de três 

processos distintos de envelhecimento e posteriormente foram realizados os ensaios 

mecânicos nas mesmas: MR, RT, VF, |E*| e CD. Foram utilizados o CAP convencional e o 

CAP modificado com 2% de LCC para a produção das misturas asfálticas. Na Figura 9 pode 

ser visto um resumo do programa experimental realizado neste trabalho. Os CAP recuperados 

BRITA 3/8” 

PÓ DE PEDRA BRITA 3/4” 
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a partir das misturas asfálticas também foram submetidos aos ensaios empíricos, químicos e 

reológicos. 

 

Figura 9 - Resumo do programa experimental realizado nesta pesquisa 

 
Fonte: Própria autora 

 

 

3.2.1 Modificação do CAP 

 

A modificação do CAP foi realizada no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos 

da Universidade Federal do Ceará (LMP/UFC). Utilizou-se um misturador mecânico modelo 

Silverson®L4R, com controlador de temperatura e um agitador mecânico (Figura 10). O 

resultado desse processo foi 2kg de CAP modificado (1.960g de CAP e 40g de LCC). Os 

CAP foram modificados a uma temperatura de 160 ± 5ºC com rotação de 1.000rpm durante 1 

hora (RIBEIRO, 2011). 

  

CAP PURO PAV RTFOT 

MISTURA 

SOLTA 

ESTUFA 

CP 

ESTUFA 
CP 

NATURAL 

MR, RT, VF, |E*| e CD 
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Figura 10 - Misturador Silverson® L4R 

 
Fonte: Própria autora 

 

3.2.2 Processos de envelhecimento do CAP 

 

Ambos os CAP, convencional e modificado com 2% de LCC, sofreram dois 

processos de envelhecimento: RTFOT (ASTM D2872, 2004) e PAV (ASTM D6521, 2008), 

simulando o envelhecimento em usina e em campo, respectivamente. Após cada processo de 

envelhecimento foram realizados os ensaios de caracterização empírica, química e reológica, 

para que estes CAP pudessem ser comparados aos CAP (convencional e modificado com 2% 

de LCC) antes do envelhecimento. Os dois CAP utilizados neste trabalho também passaram 

pelo envelhecimento dentro das misturas asfálticas. Os processos de envelhecimento foram:  

a) envelhecimento da mistura asfáltica solta a curto prazo, durante duas horas em 

estufa, de acordo com a metodologia de dosagem Superpave. Posteriormente, 

essas misturas asfálticas foram compactadas; 

b) envelhecimento da mistura asfáltica solta a curto prazo, durante duas horas em 

estufa, de acordo com a metodologia de dosagem Superpave e envelhecimento 

natural (a céu aberto) da mistura asfáltica compactada, durante cinco meses, 

para o CAP com 2% de LCC e durante doze meses para o CAP convencional; 

c) envelhecimento da mistura asfáltica solta a curto prazo, durante quatro horas 

em estufa (135ºC). Envelhecimento a longo prazo da mistura asfáltica solta, em 

estufa (85ºC), de acordo com a metodologia apresentada por Partl et al. (2012). 

Posteriormente, essa mistura asfáltica foi também compactada para a realização 

de ensaios mecânicos; 
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c) envelhecimento da mistura asfáltica solta a curto prazo, durante quatro horas 

em estufa (135ºC) e a longo prazo para a mistura asfáltica compactada, em 

estufa (85ºC), de acordo com a metodologia apresentada por Bell et al. (1994). 

 

3.2.3 Extração e recuperação do CAP 

 

Após a realização de diferentes processos de envelhecimento das misturas 

asfálticas, foi necessária a realização de um processo de extração e de recuperação dos CAP 

para que os ensaios químicos pudessem ser realizados. A extração do CAP foi realizada 

através do extrator Soxhlet (DNIT 158/2011). 

Inicialmente, a amostra de mistura asfáltica compactada foi preparada, a fim de 

facilitar a desagregação (desmonte) do CP, da seguinte maneira: o CP foi colocado em uma 

bandeja e em seguida a mesma foi levada para uma estufa a uma temperatura de 110 ± 5°C 

por aproximadamente 30 minutos. Após a retirada da bandeja, o material foi desagregado e 

homogeneizado manualmente. Em seguida, o CP desagregado foi dividido em amostras de 

aproximadamente 500g e colocado em sacos (cartuchos) de papel filtro. Os cartuchos foram 

vedados nas laterais, na base e no topo.  

Após a montagem do Soxhlet (Figura 11), foram colocados os cartuchos contendo 

a amostra dentro da câmara de extração e, em seguida, foi iniciado o processo de extração do 

CAP propriamente dito. O método consiste basicamente em separar o CAP dos agregados 

contidos na mistura asfáltica por meio da condensação do solvente (tricloroetileno) que entra 

em ebulição no balão e goteja na amostra (cartucho de papel de filtro e mistura asfáltica 

solta). Esse solvente atravessa o papel de filtro e, dessa forma, dissolve o CAP. As lavagens 

com o solvente devem ser continuadas até o momento em que o solvente retorne límpido ao 

balão. 
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Figura 11 - Esquema de montagem da vidraria do Soxhlet 

 
Fonte: DNIT ME 158/2011  

 

O material recuperado na extração (CAP+solvente), passou pelo processo de 

centrifugação, com rotação de 1.930rpm, durante 30 minutos. E, posteriormente, realizou-se a 

destilação com o uso do método Abson (ASTM D 1856/1995). O processo de destilação 

requer bastante cuidado, pois é neste momento que o solvente é retirado da amostra de CAP. 

Se o solvente estiver presente nas amostras quando o CAP for ensaiado, os resultados não 

reproduzirão aquilo que se deseja, ou seja, a caracterização do CAP, mas sim de um CAP 

contaminado com solvente. 

De acordo com a Imperpave, as recomendações para aprimorar o processo de 

recuperação do CAP utilizando o Abson foram as seguintes (ASTM D 1856/1995): 

a) colocar a mistura (CAP + solvente) dentro do balão do Abson e aquecê-lo com 

a ajuda de uma manta térmica até a temperatura de 120ºC (ao atingir essa 

temperatura, o solvente entra em ebulição e a temperatura continuará em 120ºC 

até que a maior parte do solvente seja destilada);  

b) quando a temperatura chegar a 135ºC (essa temperatura aumenta porque a 

mistura passa a ter menos solvente), abrir a válvula de CO2 com vazão igual a 

0,3 nl/min. O tubo de saída do CO2 contém micro aberturas, como pode ser 

visto na Figura 12; 

c) continuar observando a temperatura no termômetro e quando esta atingir 157ºC 

deve-se aumentar a vazão para 0,9 nl/min; 



49 

 

 

d) Observar que a temperatura aumenta gradativamente, variando entre 157 e 

166ºC. Esse aquecimento acontece durante de 15 a 20 minutos. Após esse 

intervalo de tempo, o processo é finalizado com a retirada da rolha suporte e o 

recolhimento imediato da amostra de CAP que ficou no balão. 

 

Figura 12 - Balão do destilador do Abson e seus acessórios 

 
Fonte: ASTM D 1856 (1995) 

 

Na Figura 13 pode ser visto a sequência de procedimentos para a recuperação do 

CAP. O material recuperado foi caracterizado posteriormente e os resultados estão 

apresentados nesse trabalho. 
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Figura 13 - Recuperação do CAP (a) Amostras e sacos de papel filtro, (b) Extração no 

Soxleth, (c) Separação de finos na centrífuga, (d) Recuperação do CAP com o Abson 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: Própria autora 

  

Para se certificar de que a amostra não estava contaminada com o solvente foi 

obtido o espectro na região do infravermelho (FTIR) de uma amostra de CAP. Essa amostra 

foi resultante da extração e da recuperação realizada em CP que passaram pelo processo de 

dosagem Superpave (2h de envelhecimento em estufa). O resultado apontou que não havia a 

presença de solvente na amostra. Na Figura 14, pode ser visto o espectro do CAP virgem, do 

CAP que passou pelo processo de extração e de recuperação, e do tricloroetileno. Observando 

os espectros do solvente tricloroetileno e do CAP recuperado, nota-se que as bandas do 

solvente não apareceram no CAP recuperado, portanto, pode-se afirmar que este não está 

contaminado com o solvente.  
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Figura 14 - Espectro do CAP virgem realizado em célula líquida, após a extração no Soxhlet e 

do tricloroetileno  

 

Fonte: Própria autora  

 

Pode ser visto, também, que o CAP extraído apresenta uma maior absorbância das 

bandas de carbonilas (C=O) e de sulfóxidos (S=O) indicando que houve oxidação 

(envelhecimento), possivelmente, causada pelo processo de mistura e de compactação dos CP, 

assim como pelo processo de extração. Dessa forma, ficou definido para esta pesquisa, o 

processo de extração e de recuperação do CAP, possibilitando a análise desse material. 

  

3.2.4 Caracterização física, química e reológica do CAP antes e após o processo de 

envelhecimento 

 

 Foram realizados os ensaios empíricos (ponto de amolecimento e penetração), 

fracionamento SARA e os ensaios reológicos (viscosidade e determinação dos parâmetros 

reológicos: módulo complexo, ângulo de fase e PG). Foram obtidos os espectros FTIR para a 

análise estrutural dos CAP antes e após os diversos processos de envelhecimento. 

Os ensaios químicos e reológicos foram realizados em 14 amostras, seis são de 

CAP puros (antes e depois do processo de envelhecimento no RTFOT e no PAV) e oito são 

de CAP recuperados a partir de misturas asfálticas envelhecidas. As misturas asfálticas 

escolhidas para o processo de extração e de recuperação dos CAP foram aquelas submetidas 

aos processos de envelhecimentos mais severos. Foram recuperados, também, os CAP 

(convencional e modificado com 2% de LCC) das misturas asfálticas que só passaram pelo 
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processo padrão de mistura e de compactação (Superpave), realizados em laboratório. Esses 

CAP foram recuperados com o objetivo de minimizar a influência do processo de recuperação 

do CAP no momento das comparações entre os resultados. A Tabela 5 apresenta os códigos 

de identificação dos CAP utilizados ao longo do trabalho, além de descrever os tipos de CAP 

e os processos de envelhecimento a que estes foram submetidos. 

 

Tabela 5 - Especificações dos CAP analisados 

Código dos 

CAP puros 
Tipo de CAP 

Tempo de envelhecimento Processo de envelhecimento 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 
Longo Prazo Referência 

INICIAL 

CAP convencional 

N/A     N/A N/A      N/A CAP convencional + 2% 

de LCC 

RTFOT 

CAP convencional 
85 min a 

163ºC 
N/A N/A 

ASTM D2872 

(2004) CAP convencional + 2% 

de LCC 

PAV 

CAP convencional 
85 min a 

163ºC 

20h a 

2,1MPa e 

110ºC 

 20h a 

2,1MPa e 

110ºC  

ASTM D6521 

(2008) CAP convencional + 2% 

de LCC 

Código dos 

CAP 

recuperados 

Tipo de CAP 

Tempo de envelhecimento Processo de envelhecimento 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 
Longo Prazo Referência 

BRANCO 

CAP convencional 

2h a 150ºC N/A  N/A Superpave CAP convencional + 2% 

de LCC 

5 DIAS 

CAP convencional 

4h a 135ºC 
5 dias a 

85ºC 

CP em estufa 

convencional 

Bell et al. 
(1994) CAP convencional + 2% 

de LCC 

9 DIAS 

CAP convencional 

4h a 135ºC 
9 dias a 

85ºC 

mistura solta 

em estufa 

convencional 

Partl et al. 

(2012) CAP convencional + 2% 

de LCC 

5 MESES 
CAP convencional + 2% 

de LCC 
2h a 150ºC 5 meses 

 

CP 

envelhecidos 

ao ar livre 

 

Antunes 

(2011) 
12 MESES CAP convencional 2h a 150ºC 12 meses 

Fonte: Própria autora 

 

3.2.4.1 Ponto de amolecimento 

 

 O ensaio de anel e bola (ou ponto de amolecimento) tem como objetivo medir a 

evolução da consistência das amostras ensaiadas em função da temperatura, podendo ser 

correlacionado com a dureza do material (BERNUCCI et al., 2010). Os materiais utilizados 

no ensaio seguem as especificações da norma ABNT NBR 6560 (2000). 
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3.2.4.2 Penetração 

 

No ensaio de penetração mede-se a penetração em décimos de milímetro que uma 

agulha de massa padronizada penetra numa amostra de CAP com volume também 

padronizado, durante o intervalo de cinco segundos. A temperatura de realização do ensaio é 

de 25°C. Dessa forma, a consistência do CAP será tanto maior quanto menor for a 

profundidade alcançada pela agulha. Os materiais utilizados no ensaio seguem as 

especificações da norma DNER-ME 003/1999. 

 

3.2.4.3 Viscosidade 

 

 O ensaio de viscosidade avalia a resistência ao fluxo da amostra de CAP por meio 

do torque necessário para rotacionar um spindle (haste) imerso em uma amostra de CAP em 

elevadas temperaturas. Essa caracterização é feita, geralmente, nas temperaturas de 135, 150 e 

175°C. O equipamento utilizado é o viscosímetro Brookfield conforme a norma ABNT NBR 

15184/2004 e ASTM 4402/2002. 

No equipamento são determinadas as viscosidades dos CAP convencionais e 

modificados. Após o tratamento dos dados, obtêm-se as temperaturas adequadas para os 

processos de usinagem e de compactação das misturas asfálticas conforme a especificação 

ASTM D 2493/1987. Outros parâmetros também obtidos a partir dos resultados deste ensaio 

são a energia de ativação de fluxo, que retrata a suscetibilidade térmica do material, e o índice 

de envelhecimento viscosimétrico que relaciona as viscosidades de amostras virgens com 

aquelas submetidas aos diferentes tipos de processos de envelhecimento.  

 A susceptibilidade térmica dos ligantes asfálticos, que por sua vez afeta o esforço 

e a energia de compactação das misturas asfálticas, é correlacionada à energia de ativação de 

fluxo (Ea) (COUTINHO, 2012) que está diretamente relacionada à viscosidade e à 

temperatura. A determinação da Ea calculada neste trabalho seguiu os seguintes passos: 

a) determina-se a viscosidade com o uso do viscosímetro Brookfield (   nas três 

temperaturas indicadas (K); 

b) calcula-se o     (Pa.s); 

c) calcula-se 1/T (K); 

d) constrói-se o gráfico de ln (η) versus (1/T);  

e) gera-se uma reta com um coeficiente angular α = Ea/R; 

f) de posse de α, obtêm-se a energia de ativação de fluxo. 
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3.2.4.4 Caracterização estrutural por FTIR 

 

Os espectros de FTIR para este trabalho foram obtidos no espectrômetro da 

Shimadzu modelo IR-Prestige-21. Os espectros dos CAP foram obtidos numa faixa de 400 a 

4.000cm
-1

, com uma média de 50 varreduras e 4cm
-1

 de resolução, em uma célula apropriada 

para líquidos. O solvente utilizado foi o dissulfeto de carbono (CS2), escolhido devido à sua 

excelente capacidade de dissolver o CAP, apesar deste ser tóxico e exigir bastante cuidado ao 

ser manuseado. As soluções (CAP + solvente) foram preparadas na concentração de 0,5g de 

CAP em 10ml de dissulfeto de carbono (Figura 15).  

  

Figura 15 - Acessórios para a preparação da solução de dissulfeto de carbono e CAP 

 
Fonte: Própria autora 

 

A Figura 16 apresenta a célula líquida montada, pronta para receber a solução e 

ser ensaiada, além da sequência de montagem da célula, incluindo as pastilhas de NaCl. A 

utilização da célula líquida fixou o caminho óptico (cm) utilizado em todos os ensaios, para 

todas as amostras. E a concentração (mol.L
-1

) da solução ensaiada também foi igual para 

todas as amostras. Dessa forma, os cálculos das áreas de carbonilas e sulfóxidos aconteceram 

de forma direta, através do cálculo das respectivas áreas das bandas correspondentes. 
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Figura 16 - Sequência de montagem da célula líquida para o ensaio de FTIR 

Fonte: Própria autora 

 

Para um melhor entendimento, a Figura 17 mostra o exemplo do procedimento 

utilizado, nesta pesquisa, para o cálculo da área da carbonila (cor laranja), a partir de uma 

linha de base traçada entre as bandas 1.674cm
-1

 e 1.720cm
-1

para cada CAP analisado. Ao 

lado, o exemplo considerado, para o cálculo da área do sulfóxido (cor azul), a partir de uma 

linha de base traçada entre as bandas 1.008cm
-1

 e a 1.053cm
-1

 para cada CAP analisado. Com 

o envelhecimento observa-se um  aumento nas áreas que é proporcional ao aumento da 

concentração dos produtos de oxidação (carbonilas e sulfóxidos). 
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Figura 17 - Ilustração do cálculo da área da carbonila e da área de sulfóxido 

 
Fonte: Própria autora 

 

3.2.4.5 Separação das principais frações do CAP: saturados, aromáticos, resinas e 

asfaltenos (SARA) 

 

 Para a determinação das frações SARA, foi utilizado o cromatógrafo Iatroscan 

MK-6 com sistema de detecção FID (flame ionization detection), fluxos de H2 e ar de 

160mL/min e 2mL/min, respectivamente, sensibilidade de 50mV e velocidade de varredura de 

30s/rod. As determinações foram feitas em triplicata.  

 Conforme a ASTM D 4124/1991, prepararam-se soluções 1% m/v das amostras 

em diclorometano dos CAP convencionais e modificados com 2% de LCC, antes e após o 

RTFOT. Como pode ser visto na Figura 18, com uma seringa adequada, aplicaram-se 

alíquotas de 1μL nos rods de quartzo revestidos por uma fina camada de sílica. Em seguida, o 

suporte contendo os rods é colocado, sequencialmente, em cubas contendo fases móveis de 

polaridades crescentes:  

a) n-hexano (tempo de eluição de 40 minutos); 

b) tolueno (tempo de eluição de 15 minutos); 

c) diclorometano: metanol (57:3) (tempo de eluição de 3 minutos).  
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Figura 18 - Aplicação da solução (CAP+solvente) em capilares porosos de sílica e cubas de 

eluição utilizadas 

 

 
Fonte: Própria autora 

 

 Depois de cada eluição, a amostra deve passar pela evaporação dos solventes. 

Para isso, colocou-se o suporte contendo os rods no forno por 2min à 150°C (Figura 19).  

 

Figura 19 - Forno do Iatroscan MK-6 

 

Fonte: Própria autora 
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O suporte com os capilares são colocados sob a ação de uma chama de hidrogênio 

onde os constituintes do CAP, presentes nos capilares, são ionizados. O equipamento faz a 

detecção e a quantificação dos constituintes (Figura 20). 

 

Figura 20 - Equipamento para a determinação das frações SARA 

 

Fonte: Própria autora 

 

 Ao final, com o objetivo de reduzir a margem de erro do ensaio, determinou-se o 

índice de instabilidade coloidal (Ic), utilizado para caracterizar o estado GEL ou SOL dos 

CAP. Este índice é calculado conforme a Equação 2: 

 

Ic =
  A

R Ar
                                                                                                                       (2) 

                                                                                                                      

Onde: 

Ic = Índice de Instabilidade Coloidal;  

S = Saturados; 

A = Asfaltenos; 

R = Resinas; 

Ar = Aromáticos. 

 

As amostras com Ic superior a 0,5 apresentarão um comportamento do tipo GEL, 

e aquelas com Ic inferior a 0,5 terão um comportamento do tipo SOL (FERNANDES, 2011).  
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3.2.4.6 Ensaios reológicos 

 

Os ensaios reológicos desta pesquisa foram realizados no reômetro de 

cisalhamento dinâmico da TA Instruments modelo AR 2000R. As amostras foram preparadas 

em um molde de silicone com 1mm de espessura e com 25mm de diâmetro. Os ensaios foram 

realizados utilizando geometrias de placas paralelas com diâmetro de 25mm. Ensaios de 

varredura de frequência foram realizados (faixa de 0,01 a 100Hz) para obtenção dos 

parâmetros G* e tan δ, num intervalo de temperatura de 45ºC a 90°C. Foram ensaiadas 14 

amostras, seis delas são de CAP puro (antes e após o processo de envelhecimento no RTFOT 

e no PAV) e oito delas são de CAP recuperado a partir de misturas asfálticas envelhecidas.  

Com o objetivo de correlacionar os parâmetros viscoelásticos com o desempenho 

dos CAP, verificou-se o comportamento do parâmetro G*/senδ em função da temperatura, 

para a análise do PG. Foram utilizadas as normas AASHTO TP5 (1993) e ASTM D 6373 

(1999) que indicam uma frequência de 1,59Hz e tensão de cisalhamento de 120Pa e 220Pa, no 

intervalo de 46 a 88°C, para amostras antes e após o RTFOT, respectivamente. A temperatura 

definida para o PG de cada amostra é aquela em que G*/senδ > 1kPa para amostra antes do 

RTFOT, G*/senδ > 2,2kPa para amostra após o RTFOT e G*/senδ ≤ 5,0kPa para amostras 

após o PAV (AASHTO TP5, 1993, ASTM D 6373, 1999). Além de classificar o CAP antes e 

após o RTFOT e após o PAV, também foi necessário classificar os CAP recuperados das 

misturas asfálticas envelhecidas. Para classificar o PG das amostras recuperadas foram 

levados em consideração ao seguintes valores: 

- G*/senδ > 2,2kPa para os CAP (convencional e modificado com 2% de LCC) 

chamados de CAP BRANCO e CAP 5 DIAS;  

- G*/senδ ≤ 5,0kPa para os CAP (convencional e modificado com 2% de LCC)  

chamados de CAP 9 DIAS. O mesmo foi realizado para os CAP CONV 12 MESES e CAP 

LCC 5 MESES. 

 

3.2.5 Ensaios para caracterização dos agregados 

 

A caracterização dos agregados (de origem granítica) foi realizada de acordo com 

as normas de ensaios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

quanto a granulometria (DNER-ME 83/1998), a abrasão Los Angeles (DNER-ME 35/1998), a 

densidade para os agregados miúdo e graúdo (DNER-ME 81/1998 e DNER-ME 84/1995, 

respectivamente), a adesividade (DNER-ME 79/1994), ao índice de forma (DNER-ME 
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86/1994) e ao equivalente de areia (ABNT NBR 12052/1992). A curva granulométrica foi 

composta por agregados em diferentes proporções de forma a se enquadrar na faixa C do 

DNIT para revestimentos do tipo CA. A Tabela 6 mostra os resultados encontrados para a 

caracterização dos agregados utilizados nesse trabalhos, os ensaios realizados foram feitos em 

duplicata e na citada tabela as médias são apresentadas. 

 

Tabela 6 - Caracterização dos agregados utilizados nesse trabalho 

Característica 
Agregados  

Brita de 3/4” Brita de 3/8” Pó de pedra 

Abrasão Los Angeles (%) 41 - 

Absorção – graúdo (%) 0,90 1,90 - 

Densidade real 2,655 2,652 2,650 

Densidade aparente 2,591 2,527 - 

Adesividade Insatisfatória - 

Índice de forma 0,75 - 

Equivalente de areia (%) - - 72 

Fonte: Própria autora 

 

As especificações brasileiras que tratam do uso de agregados em camadas de base 

e de revestimento de pavimentos, normalmente limitam o valor da abrasão Los Angeles (LA) 

entre 40 e 55% (BERNUCCI et al., 2010). Os resultados encontrados para os agregados 

analisados estão dentro dos limites esperados. 

Os resultados de absorção para os agregados utilizados por Antunes (2011), que 

foram coletados no mesmo local daqueles que foram utilizados nesta pesquisa, apresentaram 

valores de absorção inferiores (aproximadamente 30%) se comparados aos valores 

encontrados para os agregados utilizados nesta pesquisa. De acordo com a norma DNER-ME 

81/1998, para agregados com valores de absorção menores do que 2%, duas determinações 

consecutivas, com o mesmo material, não devem diferir em mais de 25%. É importante 

lembrar que para o cálculo da absorção são utilizados os resultados dos pesos secos e na 

condição de Superfície Saturada Seca (SSS) do agregado. Acredita-se que a divergência dos 

resultados seja influenciada pela subjetividade do ensaio no momento da secagem do 

agregado para atingir a condição de SSS. 

De acordo com a norma DNER-ME 084/1995, os valores das densidades reais dos 

agregados não devem diferir de ±0,02 da média, para um mesmo operador, dessa forma, os 
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resultados encontrados estão dentro dos limites determinados pela norma. Este limite de ±0,02 

também se aplica para os resultados de densidade aparente. 

O valor do índice de forma deve variar de 0,0 a 1,0, sendo o agregado considerado 

de ótima cubicidade quando f = 1,0 e lamelar quando f = 0,0 (BERNUCCI et al., 2010). O 

DNIT aponta o valor de 0,5 como o menor valor aceitável para este ensaio. Os agregados 

analisados obedecem a este critério, como pode ser visto na Tabela 6. 

 Foram realizados, também, ensaios de granulometria por peneiramento dos 

agregados. Na Figura 21 são apresentadas as granulometrias das britas de 3/4”, de 3/8” e do 

pó de pedra utilizados neste trabalho.  

 

Figura 21 - Granulometrias da brita de 3/4”, brita de 3/8” e do pó de pedra utilizados no 

trabalho 

 
Fonte: Própria autora 

 

3.2.6 Dosagem das misturas asfálticas 

 

As misturas asfálticas investigadas possuem granulometria que se enquadram na 

faixa C do DNIT (DNIT-ES 031/2006), sendo do tipo CA com graduação densa, com 12,5mm 

de Tamanho Máximo Nominal (TMN) do agregado. A proporção de agregados para a 

elaboração da curva de projeto, foi de 20% de brita de 3/4”, 36% de pó de pedra e 44% de 

brita de 3/8”.  

Os CP desta pesquisa foram confeccionados através de traço fracionado peneira a 

peneira. Essa metodologia foi escolhida para que os mesmos tivessem características 

volumétricas idênticas aquelas obtidas para os CP utilizados por Antunes (2011).  

A compactação das amostras foi realizada utilizando o Compactador Giratório 

Superpave (CGS) Troxler. Os CP pequenos (100m de diâmetro por 60mm de altura) foram 
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compactadas utilizando 100 giros, que equivale a um volume de tráfego de médio a alto. As 

misturas asfálticas foram dosadas seguindo a metodologia Superpave e utilizando como 

referência a dosagem obtida por Antunes (2011) para um teor de projeto de 6,0% de CAP 

(tanto para o CAP convencional como para o CAP + 2% de LCC) que forneceu um Vv da 

ordem de 4,0 ±0,4%.  

O CAP convencional utilizado é classificado por penetração como um 50/70. As 

TUC foram determinadas pelas relações entre a viscosidade e a temperatura para os dos dois 

CAP utilizados. A curva de projeto usada nesse trabalho pode ser vista na Figura 22. A 

determinação da densidade específica máxima (Gmm) de cada mistura asfáltica foi realizada 

através do método Rice de acordo com a norma AASHTO T 209-05 (2005). 

 

Figura 22 - Curvas granulométricas de projeto 

  
Fonte: Adaptado de Antunes (2011)  

 

Foram produzidos, também, CP grandes (100mm de diâmetro por 150mm de 

altura), moldados em um segundo compactador Superpave (SERVOPA® da IPC Global) para 

a realização dos ensaios de CD e |E*|.  Foi realizada uma adaptação da massa para a produzir 

esses CP (já que as amostras possuem um volume maior), conservando a proporção entre os 

percentuais de CAP e de agregados. Nesse caso, o processo de compactação não levou em 

consideração o número de giros, mas sim o Vv e a altura dos CP. Mesmo depois do 

envelhecimento da mistura asfáltica solta em estufa durante nove dias, a 85ºC 

(envelhecimento em estufa mais severo realizado para esta pesquisa), o número de giros não 

ultrapassou o valor de 25. Para os ensaios de CD, o Vv utilizado foi de 7% e para o ensaio de 

|E*|, o Vv utilizado foi de 4%. 
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3.2.7 Processos de envelhecimento das misturas asfálticas 

 

Três métodos de envelhecimento foram adotados nesse trabalho, são eles: (i) o 

envelhecimento natural (a céu aberto) durante três, cinco, nove, e doze meses; (ii) o 

envelhecimento em estufa com a mistura asfáltica solta a curto prazo e compactada a longo 

prazo, de acordo com a metodologia desenvolvida por Bell et al. (1994); e (iii) o 

envelhecimento da mistura asfáltica solta a curto e a longo prazos, de acordo com a 

metodologia desenvolvida por Partl et al. (2012). 

 

3.2.7.1 Processo de envelhecimento natural 

 

Depois de compactadas, as amostras foram submetidas ao processo de 

envelhecimento natural sendo expostas a radiação ultravioleta, vento, chuva e intempéries 

naturais durante três, cinco, nove e doze meses. Os CP foram colocados no telhado do 

Departamento de Engenharia de Transportes (DET), na UFC durante o processo de 

envelhecimento. Não foram consideradas as diferenças do envelhecimento entre o topo e a 

base dos CP. O envelhecimento natural dos CP foi de no máximo um ano, de dezembro de 

2012 a dezembro de 2013. Os dados climatológicos e pluviométricos do local, no período do 

envelhecimento natural são expostos na seção 3.2.9 deste trabalho. 

 

3.2.7.2 Processo de envelhecimento de misturas asfálticas compactadas (Bell et al.,1994) 

 

Após a compactação, as amostras foram submetidas ao envelhecimento em estufa, 

de acordo com a metodologia proposta por Bell et al. (1994). Esses autores definiram um 

procedimento de envelhecimento em laboratório que consiste em: 

a) realização de envelhecimento a curto prazo no qual a mistura asfáltica solta é 

envelhecida em estufa durante quatro horas a 135ºC;  

b) posterior envelhecimento de longo prazo onde as misturas asfálticas 

compactadas são envelhecidas em estufa durante cinco dias a 85°C; 

O processo pode ser acelerado para ser realizado em até dois dias, usando 

temperatura de 100°C para o envelhecimento de longo prazo, mas Bell et al. (1994) não 

recomendam e alertam que isso poderia causar danos aos CP envelhecidos. 
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3.2.7.3 Processo de envelhecimento de misturas asfálticas soltas (Partl et al., 2012) 

 

Após a produção (aquecimento e mistura dos agregados com o CAP) da mistura 

asfáltica foi realizado o envelhecimento de acordo com a metodologia sugerida por Partl et al. 

(2012). A mistura asfáltica solta foi colocada dentro de uma bandeja, que foi colocada dentro 

da estufa. A bandeja deve ter dimensões que proporcionem as misturas asfálticas estarem a 

uma altura constante de 5 a 6cm durante o processo de envelhecimento. Esse processo foi 

dividido em duas fases: o envelhecimento a curto prazo, para simular o envelhecimento 

devido a usinagem, o transporte e a compactação da mistura afáltica em campo, e o 

envelhecimento a longo prazo, para simular o envelhecimento que acontece durante a vida de 

serviço do pavimento, respectivamente: 

a) Para o envelhecimento a curto prazo, a mistura asfáltica solta é envelhecida 

durante quatro horas em estufa a 135°C e a cada hora o material deve ser revolvido; 

b) Para o envelhecimento a longo prazo, a mistura asfáltica solta é envelhecida 

durante nove dias em estufa a 85°C e a cada dois, cinco, sete e nove dias a mistura asfáltica é 

revolvida. 

Após a verificação dos dois períodos de envelhecimento as misturas asfálticas 

foram compactadas para que fosse possível a caracterização mecânica das mesmas. 

 

3.2.8 Caracterização mecânica das misturas asfálticas 

 

Para a caracterização mecânica das misturas asfálticas foram realizados os ensaios 

de MR, RT, VF, |E*| e CD. A realização dos ensaios tem como objetivo comparar os 

comportamentos das misturas asfálticas avaliadas, verificando a possível influência da adição 

do LCC nas propriedades mecânicas das mesmas. A matriz experimental do presente trabalho 

é composta por 18 misturas asfálticas diferentes, que são apresentadas na Tabela 7. Foram 

testadas três amostras para cada ensaio realizado. 
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Tabela 7 - Misturas asfálticas analisadas e os processos de envelhecimento utilizados  

Código 

da 

Mistura 
Tipo de CAP 

Tempo de 

envelhecimento 
Processo de envelhecimento* 

Curto Prazo 
Longo 

Prazo 
Longo Prazo Referência 

MRC CAP convencional 

2h a 150ºC 
- 

 

Não envelhecida 

 

Superpave 

 
MRL 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 

M3mC CAP convencional  

2h a 150ºC 

3 meses 

CP envelhecidos 

naturalmente 
Antunes (2011) 

 

M3mL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 
3 meses 

M5mC CAP convencional 5 meses 

M5mL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 
5 meses 

M9mC CAP convencional 9 meses 

M12mC CAP convencional 12 meses 

Mc5dC CAP convencional 

4h a 135ºC 
5 dias a 

85ºC 

CP em estufa 

convencional 
Bell et al. (1994) 

Mc5dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

Ms2dC CAP convencional 

4h a 135ºC 

 

2 dias a 

85ºC 

mistura solta em 

estufa 

convencional 

Partl et al. 

(2012) 

Ms2dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

Ms5dC CAP convencional 
5 dias a 

85ºC 
Ms5dL 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 

Ms7dC CAP convencional 
7 dias a 

85ºC 
Ms7dL 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 

Ms9dC CAP convencional 
9 dias a 

85ºC 
Ms9dL 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
* O envelhecimento a curto prazo foi realizado sempre em misturas asfálticas soltas  

Fonte: Própria autora 

 

3.2.8.1 Módulo de Resiliência (MR) 

 

O MR é realizado em misturas asfálticas de acordo com norma DNER-ME 

133/1994. Os resultados de MR são importantes indicadores do enrijecimento do CAP e, 

consequentemente, da rigidez das misturas asfálticas, que acontece com o seu 
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envelhecimento. Os valores de MR para as misturas asfálticas do tipo CA (CAP 50/70, faixa 

C do DNIT) variam em torno de 3.033MPa (BERNUCCI et al., 2007). O ensaio de MR ainda 

é muito utilizado no Brasil, apesar das análises dos seus resultados não permitirem uma 

modelagem adequada dos fenômenos que ocorrem nos pavimentos, pois estas não consideram 

o comportamento viscoelástico desses materiais.  

O que torna o ensaio de MR o parâmetro de rigidez mais utilizado no país é sua 

cultura de utilização e a existência de um banco de dados para possíveis comparações, além 

do alto valor de aquisição de equipamentos para obtenção do |E*| (PONTE, 2013). O 

resultado do ensaio de MR para as misturas asfálticas é determinado através da aplicação de 

uma carga repetida no plano diametral vertical de um CP cilíndrico regular, com 

aproximadamente 100mm de diâmetro e 63,5mm de altura, numa dada temperatura. Esse 

carregamento gera um estado biaxial de tensões, que torna possível a medição dos 

deslocamentos gerados pelas tensões de tração através do uso de LVDTs (Linear Variable 

Displacement Transducers) (BERNUCCI et al., 2010). 

 

3.2.8.2 Resistência a Tração (RT) 

 

O resultado de RT por compressão diametral é um parâmetro muito utilizado no 

Brasil para a caracterização de misturas asfálticas. De acordo com a DNIT ES 031 (2006), o 

valor de RT deve ser de no mínimo 0,65MPa (a 25°C) em CA destinado a camada de 

revestimento. Nesta pesquisa, os ensaios foram realizados de acordo com a norma DNER 138 

(1994). O ensaio consiste em aplicar nos CP cargas concentradas de compressão 

diametralmente opostas, que geram, ao longo do diâmetro solicitado, tensões de tração 

uniformes que se igualam à tensão máxima admissível e causam a ruptura dos mesmos.  

 

3.2.8.3 Vida de Fadiga (VF) 

 

O ensaio de fadiga por compressão diametral foi realizado a tensão controlada e 

os níveis de tensão aplicados variaram de 20 a 40% do valor da tensão obtida no ensaio de 

RT. Primeiramente as misturas asfálticas foram submetidas aos processos de envelhecimento, 

e posteriormente os CP (três para cada nível de tensão) foram ensaiados. Todos os CP foram 

condicionados durante 24 horas a 25°C, antes do ensaio, e submetidos a cargas cíclicas com 

carregamento de 0,1s e descanso de 0,9s, totalizando um ciclo de 1s (BERNUCCI et al., 
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2010). Foram utilizadas tensões equivalentes a 40, 30, e 20% da RT de cada mistura asfáltica 

e o critério de parada do ensaio foi a ruptura completa do CP ensaiado. 

3.2.8.4 Módulo Dinâmico |E*| 

 

O ensaio de |E*| foi realizado de acordo com a norma AASHTO TP 62-03. O 

equipamento (com acionamento hidráulico) usado foi a UTM-25 (Universal Testing 

Machine). Também foi utilizado um sistema de aquisição de dados responsável pela leitura 

dos sensores. O sistema hidráulico deve ser capaz de aplicar cargas em frequências na faixa 

de 0,01Hz até 25Hz. O controle da temperatura foi realizado em uma câmara com temperatura 

controlada (-20°C a 70°C). O ensaio aconteceu através de carregamento senoidal aplicado 

axialmente em CP cilíndricos (100mm de diâmetro e 150mm de altura), com Vv igual a 4% ± 

0,4. Foram medidos os deslocamentos oriundos dessa solicitação. O |E*| é um ensaio 

importante, pois considera a viscoelasticidade das misturas asfálticas, assim como a 

possibilidade de compatibilizar os efeitos de diferentes temperaturas e frequências 

(BERNUCCI et al., 2010). O ensaio foi repetido para diferentes temperaturas e frequências de 

carregamento com o intuito de construir uma curva mestra que incorpore o efeito das duas 

variáveis (temperatura e frequência). A curva mestra de |E*| de cada mistura asfáltica foi 

construída através da média dos resultados de |E*| de três CP. 

 

3.2.8.5 Creep Dinâmico (CD) 

 

No Brasil, o ensaio de CD ainda não é normatizado e é realizado de acordo com 

os parâmetros recomendados por Witczak et al. (2002). O equipamento usado para o ensaio 

foi a UTM-25, já citado anteriormente. Os CP utilizados tinham geometria de 100mm de 

diâmetro por 150mm de altura e 7% ± 1 de Vv.  

O ensaio de CD é realizado para que se obtenham parâmetros relacionados a 

resistência a deformação permanente das misturas asfálticas. O ensaio consiste em submeter 

as misturas asfálticas a um carregamento cíclico de compressão, com frequência de 0,1s de 

carga e 0,9s de descanso.  A tensão aplicada em cada ciclo é de 204kPa no período de 0,1s e 

de 10,2kPa durante os 0,9s de repouso (durante o descanso, a mistura asfáltica é submetida a 

uma carga equivalente a 5% da carga aplicada). O flow number (critério de ruptura para o 

ensaio de creep dinâmico) é um dos resultados provenientes do ensaio e equivale ao número 

de ciclos em que a taxa de deformação plástica é mínima e a partir do qual o CP atinge a 
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ruptura (NASCIMENTO, 2008). As deformações acumuladas são obtidas em função do 

número de ciclos. 

O ensaio foi realizado à temperatura de 60ºC e foi finalizado quando o FN foi 

atingido. O valor de FN equivalente a 300 é apontado por Nascimento (2008) como adequado 

para misturas asfálticas que estejam revestindo rodovias com tráfego médio.  

 

3.2.9 Dados climatológicos e pluviométricos do Ceará 

 

Os CP foram submetidos ao envelhecimento natural durante, no máximo, um ano, 

(de dezembro de 2012 a dezembro de 2013) e, portanto é importante apresentar as condições 

climáticas do estado do Ceará nesse período. De acordo com o Atlas Solarimétrico do Ceará 

1963 – 2008 (2010), existem grandes variação na radiação solar incidente no Ceará ao longo 

do ano. Ao analisar a incidência solar no Ceará, entre os anos de 1963 e 2008, pesquisadores 

da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), concluíram que 

uma menor radiação solar acontece durante os períodos de maior nebulosidade. Desde a pré-

estação (dezembro e janeiro) até o final da quadra chuvosa, que engloba os meses de fevereiro 

a maio, o estado do Ceará (principalmente a região Norte) apresenta os menores valores de 

radiação solar incidente.  

O segundo semestre do ano (junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro) 

corresponde ao período da pós-estação chuvosa e se configura como a época mais seca do 

ano. Embora os meses de junho e julho, principalmente, possam apresentar precipitações 

consideráveis devido a influência de distúrbios ondulatórios do leste, que costumam ocasionar 

chuvas no setor leste da região Nordeste do Brasil. Nesse período, a radiação solar é mais 

intensa, apresentando o pico de radiação no mês de outubro. 

A base de dados para construção do Atlas Solarimétrico do Ceará 1963 – 2008 

(2010) é resultado de simulações numéricas realizadas para o período de 1963 a 2008, através 

de uma metodologia desenvolvida e testada com sucesso no mapeamento da energia solar 

incidente ao nível do solo para a região Nordeste do Brasil (MENEZES NETO, 2007; 

MENEZES NETO, COSTA e RAMALHO, 2009). A Figura 23 apresenta a climatologia da 

radiação solar (W/m
2
) para os doze meses do ano no Ceará. Trata-se da climatologia mensal 

da radiação solar calculada a partir da simulação numérica média, para o período de 1963 a 

2008. 
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Figura 23 - Média mensal da radiação solar (W/m
2
) para os anos de 1963 a 2008 

 
Fonte: ATLAS SOLARIMÉTRICO DO CEARÁ 1963 – 2008 (2010) 

 



70 

 

 

O conhecimento adquirido e gerado pela FUNCEME serve de subsídio ao 

planejamento e ao desenvolvimento de políticas públicas e de ações da iniciativa privada que 

necessitem de suporte nas informações sobre clima, hidrologia e meio ambiente 

(http://www.funceme.br/index.php/institucional/apresentacao). A Tabela 8 apresenta os 

valores das precipitações mensais de dezembro de 2012 a dezembro de 2013 (período 

referente ao envelhecimento das amostras desta pesquisa), coletadas no posto Pici do site da 

FUNCEME. As Figuras 24 e 25 apresentam os histogramas mensais para as precipitações 

diárias dos mesmos meses. Vale salientar, que os valores de precipitação referentes ao mês de 

novembro não foram registrados pela FUNCEME, sendo impossível quantificá-los com 

exatidão.  

 

Tabela 8 - Precipitações mensais (mm) referentes ao período de envelhecimento natural das 

amostras utilizadas nesta pesquisa, coletadas no posto Pici 

 

Ano Mês Precipitação Mensal (mm) 

2012 Dezembro 4,6 

2013 Janeiro 37,7 

2013 Fevereiro 105,4 

2013 Março 38,3 

2013 Abril 156,3 

2013 Maio 150,3 

2013 Junho 107,3 

2013 Julho 89,1 

2013 Agosto 10,6 

2013 Setembro 15,1 

2013 Outubro 2,4 

2013 Novembro Sem informação 

2013 Dezembro 1,8 
Fonte: http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos 

 

 

http://www.funceme.br/index.php/institucional/apresentacao
http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos
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Figura 24 - Precipitação mensal dos meses de dezembro de 2012 a maio de 2013 

  

  

  
Fonte: http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos 

 

http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos
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Figura 25 - Precipitação mensal de junho a dezembro de 2013 

  

  

  
Fonte: http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos 

 

A partir das observações das Figuras 24 e 25 percebe-se que as chuvas foram 

irregulares, com intervalos e intensidades diferentes entre si. Enquanto houve dias em que não 

choveu, em apenas um dia precipitou cerca de 100% de toda a chuva do mês (outubro e 

http://www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/postos-pluviometricos
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dezembro de 2013), por exemplo. Os meses que apresentaram os maiores valores de 

precipitação foram: fevereiro, abril, maio e junho. Por causa da nebulosidade causada pelas 

chuvas, provavelmente, nesses meses a incidência de radiações solares foram as menores 

registrados no ano de 2013. Já os meses de setembro, outubro e dezembro de 2013 

apresentaram os menores valores de precipitação, somando os valores dos três meses, o total 

não ultrapassou 20mm. Esse período foi o mais seco do ano de 2013, possivelmente, a 

radiação solar foi a mais intensa do ano. A precipitação total registrada para o período de 

dezembro de 2012 a dezembro de 2013 foi de 718,9mm. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos resultados e a discussão dos mesmos após a caracterização dos CAP 

e das misturas asfálticas, antes e após os processos de envelhecimento, são apresentadas neste 

capítulo.  

 

4.1 Caracterização do CAP 

 

 As análises realizadas nesta pesquisa foram realizadas para o CAP convencional e 

para o CAP modificado com 2% de LCC, antes e após os processos de envelhecimentos 

citados na Tabela 5. Serão apresentados os resultados dos ensaios empíricos (ponto de 

amolecimento e penetração), do fracionamento SARA, dos ensaios reológicos (viscosidade, 

módulo complexo, ângulo de fase e PG) e dos ensaios de infravermelho (FTIR). Como 

mencionado anteriormente, os ensaios foram realizados em amostras de CAP puros, 

modificados, envelhecidos  e recuperados. Os CAP recuperados são provenientes das misturas 

asfálticas submetidas aos processos de envelhecimento realizados nesta pesquisa, com 

exceção das amostras chamadas de BRANCO, pois estas passaram apenas por duas horas de 

envelhecimento (padrão da dosagem Superpave), de mistura e de compactação em 

laboratório.  

 Para representar o envelhecimento natural foram considerados um CAP 

convencional (envelhecido durante 12 meses) e um CAP modificado com 2% de LCC 

(envelhecido durante cinco meses). Por razões técnicas, o processo de envelhecimento natural 

das misturas asfálticas contendo o CAP convencional começou antes do processo de 

envelhecimento natural do CAP modificado. Mesmo com essa diferença entre os tempos de 

envelhecimento, os resultadosobtidos para o CAP modificado, envelhecido durante cinco 

meses, foi levado em consideração com o objetivo de avaliar como o LCC atuou no processo 

de envelhecimento natural das misturas asfálticas. 

 

4.1.1 Penetração 

 

 A partir dos resultados dos ensaios de penetração, observou-se que independente 

do processo de envelhecimento avaliado, o CAP modificado com 2% de LCC apresentou 

valor de penetração superior, se comparado ao valor encontrado para o CAP convencional. Na 

Figura 26 foram apresentados os resultados do CAP puro envelhecido através do RTFOT e do 

PAV, assim como os resultados dos CAP recuperados. 
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Figura 26 - Penetração (dmm) dos CAP analisados 

 
Fonte: Própria autora 

 

 De acordo com Partl et al. (2012), a redução da penetração do CAP é um 

indicativo de que este pode ter envelhecido, pois um valor de penetração menor significa que 

o CAP é mais viscoso e que este ganhou rigidez. Analisando os resultados, pode-se dizer que 

o LCC contribuiu para tornar o CAP menos consistente, mesmo antes do processo de 

envelhecimento. Para as amostras submetidas ao envelhecimento no RTFOT, foi observado 

que as duas amostras (CAP convencional e modificado com 2% de LCC) tornaram-se mais 

consistentes, uma vez que a penetração de cada uma delas diminui após o envelhecimento. O 

CAP convencional apresentou uma redução de 32% no valor de penetração quando foi 

submetido ao RTFOT (passou de 56 para 42dmm). Já o CAP modificado com 2% de LCC 

apresentou uma redução de 19% no valor de penetração (passou de 80 para 65dmm), isso é, o 

CAP modificado enrijeceu menos do que o CAP convencional. Após o PAV, pode ser visto 

que as amostras, tanto de CAP convencional como de CAP modificado, têm valores de 

penetração bem próximos (24dmm e 30dmm, respectivamente).  

 O CAP modificado com 2% de LCC (INICIAL) apresentou um valor de 

penetração igual a 80dmm, dessa forma, este não se enquadrou na faixa de CAP 50/70 e 

passou a fazer parte da faixa de CAP 85/100 de acordo com a ABNT NBR 6576 (1998). O 

mesmo cenário foi observado por Fernandes (2011), o CAP modificado com 2% de LCC, 

analisado em sua pesquisa, apresentou o valor de penetração superior (75dmm) aquele 
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encontrado para o CAP convencional (53dmm) (Figura 27). Pode ser dito que o aumento da 

penetração com a adição do LCC já era esperado, pois o LCC aumenta a fração maltênica do 

CAP, reduzindo a consistência/viscosidade do mesmo. 

 

Figura 27 - Penetração (dmm) do CAP convencional e do CAP + 2% de LCC sem 

envelhecimento 

 

Fonte: Própria autora 

 

 O CAP convencional recuperado, após o envelhecimento natural de 12 meses da 

mistura asfáltica compactada, foi o que apresentou o menor resultado de penetração (18dmm), 

seguido do resultado do encontrado para o CAP convencional recuperado (20dmm), após o 

envelhecimento em estufa da mistura asfáltica solta durante nove dias. O CAP convencional 

recuperado a partir da mistura asfáltica compactada envelhecida durante cinco dias em estufa, 

apresentou o mesmo valor de penetração (24dmm) encontrado para o CAP convencional 

envelhecido no PAV. O mesmo não aconteceu para os CAP modificados e envelhecidos 

nessas mesmas duas condições.  

 O CAP modificado com 2% de LCC, envelhecido no PAV, apresentou valor de 

penetração menor (30dmm) se comparado ao CAP recuperado a partir da mistura asfáltica 

compactada envelhecida em estufa durante cinco dias (45dmm). Esse resultado mostra que o 

processo de envelhecimento no PAV causou um envelhecimento mais severo para o CAP 

modificado, quando comparado aquele obtido para o processo de envelhecimento aplicado 

aos CP em estufa durante cinco dias. A redução da penetração pode ter sido consequência das 

reações de polimerização que ocorrem nos constituintes insaturados favorecidas pelo 

aquecimento do LCC. 

 Ainda analisando o efeito do PAV, pode ser observado que o CAP modificado 

com 2% de LCC recuperado a partir da mistura asfáltica compactada e envelhecida 
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naturalmente, durante cinco meses, apresentou praticamente o mesmo valor de penetração 

encontrado para o CAP modificado com 2% de LCC e envelhecido no PAV (31 e 30dmm, 

respectivamente).  

 

4.1.2 Ponto de amolecimento  

 

Analisando os resultados dos ensaios de Ponto de Amolecimento (PA) realizados 

nesta pesquisa, pode ser dito que o LCC, de maneira geral, contribuiu para reduzir o PA do 

CAP convencional. Na Figura 28 pode ser visto que o CAP modificado com 2% de LCC 

INICIAL apresentou o valor de PA 20% menor se comparado ao valor obtido para o CAP 

convencional INICIAL. Nas amostras submetidas ao envelhecimento no RTFOT, o CAP 

modificado também apresentou valor de PA menor (aproximadamente 9%), se comparado ao 

valor encontrado para o CAP convencional. Esse cenário se repetiu para quase todos os 

processos de envelhecimento analisados, com exceção do CAP (12 MESES) recuperado a 

partir da mistura asfáltica compactada, envelhecida naturalmente e do CAP (9 DIAS) 

recuperado a partir da mistura asfáltica solta envelhecida em estufa durante nove dias.  

 

Figura 28 - Ponto de amolecimento (ºC) dos CAP analisados 

  
Fonte: Própria autora 

 

 Analisando os resultados apresentados na Figura 28, pode ser visto que o CAP 

convencional envelhecido no PAV foi o que apresentou o maior PA (61ºC). O CAP 
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convencional e o CAP modificado com 2% de LCC, recuperados, após o envelhecimento da 

mistura asfáltica solta em estufa, durante nove dias, apresentaram resultados praticamente 

iguais (60º e 59ºC, respectivamente).  Pode ser observado que, para o ensaio de PA, o 

envelhecimento do CAP convencional no PAV foi equivalente ao envelhecimento do CAP 

convencional recuperado a partir de misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante nove 

dias. Nesse último caso, o LCC não atuou diminuindo o PA na mesma proporção que ocorreu 

para a amostra envelhecida no PAV. Acredita-se que o LCC presente nessa mistura asfáltica 

(submetida a 85ºC de aquecimento em estufa durante nove dias no estado solto) pode ter 

sofrido polimerização devido a agressividade do aquecimento. Outra constatação a respeito da 

influência do LCC no CAP convencional pode ser observada quando se comparam os valores 

encontrados para o CAP convencional e para o CAP modificado com 2% de LCC extraídos a 

partir de misturas asfálticas envelhecidas naturalmente (CP) durante cinco e doze meses, 

respectivamente. O CAP com 2% de LCC apresentou maior resultado para o PA (57ºC) se 

comparado ao valor encontrado para o CAP convencional (56ºC), é importante lembrar que 

esses CP envelheceram naturalmente e em períodos (meses) diferentes. 

 Pode ser dito que, quando a amostra não sofre o aquecimento agressivo (PAV, 

nove dias em estufa e cinco meses naturalmente) o LCC causa a redução do PA em diferentes 

proporções. A mesma tendência foi observada na pesquisa conduzida por Fernandes (2011). 

O CAP convencional apresentou PA de 52ºC e após a adição de 2% de LCC o ponto de 

amolecimento do material caiu para 48ºC (Figura 29). 

 

Figura 29 - Resultados do ensaio de PA conduzido por Fernandes (2011) comparados aos 

resultados encontrados na presente pesquisa 

 

 
Fonte: Própria autora 
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4.1.3 Viscosidade 

 

 As medidas de viscosidade Brookfield em função da temperatura do CAP 

convencional e do CAP modificado, antes e após o RTFOT e o PAV, são apresentadas na 

Figura 30. De maneira geral, observa-se que o envelhecimento causou o aumento das 

viscosidades dos CAP. O CAP modificado com 2% de LCC, tanto antes quanto após o 

RTFOT, apresentou valores inferiores de viscosidade se comparados aos valores encontrados 

para o CAP convencional. O mesmo resultado foi encontrado por Fernandes (2011). A adição 

de LCC diminuiu a viscosidade do CAP, provavelmente, devido às propriedades surfactantes 

do LCC. Na Figura 30 pode ser observado que o efeito do aumento da viscosidade do CAP 

(devido ao processo de envelhecimento) foi reduzido na presença do LCC. 

 

Figura 30 - Viscosidade (Pa.s) em função da temperatura para o CAP convencional e para o 

CAP + 2% de LCC antes e após o RTFOT e o PAV 

 

Fonte: Própria autora 

 

 Após o PAV, a viscosidade do CAP convencional foi praticamente igual a 

viscosidade do CAP modificado com 2% de LCC. Possivelmente, ocorreu o processo de 

polimerização do LCC, quando o mesmo foi submetido ao envelhecimento a longo prazo, 

causando o aumento da viscosidade do CAP modificado. A polimerização que acontece com 

o envelhecimento (aquecimento) do LCC é  consequência das  reações de polimerização que 
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ocorrem nos constituintes insaturados, como já foi dito anteriormente. 

  Os valores de viscosidade encontrados nesta pesquisa para o CAP convencional e 

para o CAP modificado com LCC, antes e após o envelhecimento no RTFOT e no PAV, estão 

apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Viscosidades a 135ºC, 150ºC e 175ºC antes e após o RTFOT e o PAV do CAP 

convencional e do CAP + 2% de LCC 

 

Amostra 
Viscosidade (Pa.s) 20rpm, SP-21 

135ºC 150ºC 175ºC 

CAP CONV 0,423 0,212 0,085 

CAP + 2% de LCC 0,354 0,182 0,074 

CAP CONV RTFOT 0,805 0,375 0,135 

CAP + 2% de LCC RTFOT 0,494 0,243 0,093 

CAP CONV PAV 1,234 0,490 0,173 

CAP + 2% de LCC PAV 1,181 0,503 0,173 
Fonte: Própria autora 

  

 Como já foi dito anteriormente, Fernandes (2011) analisou a adição de 2% de 

LCC ao CAP convencional (Tabela 10). Em sua pesquisa, esse autor também utilizou 

amostras de CAP convencional (proveniente da Lubnor) e de LCC (proveniente da Iracema 

Ltda.). Os resultados encontrados por Fernandes (2011) foram similares aos encontrados na 

presente pesquisa, com exceção do resultado encontrado para o CAP + 2% de LCC após o 

envelhecimento no RTFOT. A viscosidade desse CAP aumentou em média 50%, nas 

temperaturas de 135ºC e 150ºC, quando comparada a viscosidade do CAP avaliado na 

presente pesquisa (na mesma condição de envelhecimento).  

 

Tabela 10 - Viscosidades a 135ºC, 150ºC e 175ºC antes e após o RTFOT para o CAP 

convencional e para o CAP + 2% de LCC para ensaios realizados por Fernandes (2011) 

 

Amostra 
Viscosidade (Pa.s) 20rpm, SP-21 

135ºC 150 ºC 175ºC 

CAP CONV 0,468 0,226 0,086 

CAP + 2% de LCC 0,418 0,205 0,080 

CAP CONV RTFOT 0,896 0,398 0,134 

CAP + 2% de LCC RTFOT 0,802 0,360 0,108 
Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 

 Foi calculado o índice de envelhecimento para o CAP convencional e para o CAP 

modificado com 2% de LCC, esse índice foi obtido a partir da relação entre os valores de 

viscosidade antes e após o envelhecimento a curto prazo realizado no RTFOT para cada CAP. 
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Observando a Tabela 11, percebe-se que o CAP modificado com LCC foi mais resistente ao 

envelhecimento a curto prazo, apresentando, dessa forma, valores inferiores para o índice de 

envelhecimento. 

 

Tabela 11 - Índice de envelhecimento a 135°C, a 150ºC e a 175ºC para o CAP convencional e 

para o CAP + 2% de LCC 

Amostras 

Índice de envelhecimento 

(Viscosidade após o RTFOT/Viscosidade antes do RTFOT) 

135ºC 150ºC 175ºC 

CAP CONV 1,9 1,8 1,6 

CAP + 2% de LCC 1,4 1,3 1,3 
Fonte: Própria autora 

 

Os ensaios de viscosidade também foram realizados nos CAP (convencional e 

modificado com 2% de LCC) recuperados a partir das misturas asfálticas envelhecidas. Os 

processos de envelhecimento analisados foram: (i) cinco e doze meses de envelhecimento 

natural da mistura asfáltica compactada; (ii) envelhecimento durante cinco dias a 85ºC em 

estufa da mistura asfáltica compactada, de acordo com Bell et al. (1994) e (iii) 

envelhecimento durante nove dias a 85ºC em estufa da mistura asfáltica solta, de acordo com 

Partl et al. (2012). Foram realizados, também, ensaios de viscosidade em dois CAP 

recuperados (convencional e modificado com 2% de LCC) que não passaram por nenhum 

processo de envelhecimento a longo prazo, apenas pelo processo a curto prazo, estabelecido 

pela dosagem Superpave (2h em estufa) e pelo processo de extração/recuperação (amostras 

chamadas de BRANCO na Figura 31). Os ensaios foram realizados nessas amostras para que 

o envelhecimento possivelmente causado pelo processo de extração pudesse ser considerado 

(Figura 31). 
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Figura 31 - Viscosidade (Pa.s) em função da temperatura do CAP Convencional e do CAP + 

2% de LCC após as extrações/recuperações dos mesmos a partir de misturas asfálticas 

envelhecidas 

 
Fonte: Própria autora 

 

Observando a Figura 31, pode ser visto que tanto o CAP BRANCO CONV quanto 

o CAP BRANCO LCC apresentaram os menores valores de viscosidade do grupo dos CAP 

recuperados. Isso se deve ao fato de que esses CAP passaram, apenas, pelo envelhecimento a 

curto prazo (2h em estufa) e pelo processo de recuperação.  

O CAP que apresentou a maior viscosidade foi o CAP modificado com 2% de 

LCC, extraído da mistura asfáltica que passou pelo processo de envelhecimento durante nove 

dias a 85ºC em estufa. O aumento da viscosidade para essa amostra pode ter sido causado pela 

polimerização do LCC, já discutida anteriormente. 

O processo de envelhecimento a longo prazo, que submete a mistura asfáltica 

solta ao aquecimento em estufa durante nove dias, causou ao CAP convencional um aumento 

de 42% da viscosidade a 135ºC, quando comparada a viscosidade encontrada para o CAP 

BRANCO CONV. Já o processo de envelhecimento da mistura asfáltica compactada, 

envelhecida em estufa durante cinco dias, causou um aumento de, aproximadamente, 10% do 

valor da viscosidade a 135ºC para o CAP CONV 5 DIAS, quando comparado a viscosidade 
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do BRANCO CONV. Dessa forma, como já era esperado, o processo de envelhecimento em 

estufa da mistura asfáltica solta durante nove dias é mais agressivo do que o processo de 

envelhecimento em estufa da mistura asfáltica compactada durante cinco dias. Pode ser 

observado ainda que o resultado de viscosidade do CAP convencional recuperado a partir da 

mistura asfáltica solta submetida a nove dias de aquecimento em estufa foi similar ao 

resultado de viscosidade do CAP convencional recuperado a partir da mistura asfáltica 

compactada, envelhecida durante 12 meses naturalmente. A Tabela 12 apresenta os resultados 

de viscosidade para o grupo de CAP recuperados. 

 

Tabela 12 - Viscosidades a 135ºC, 150ºC e 175ºC dos CAP convencionais e modificados com 

2% de LCC após os processos de envelhecimento e de recuperação do CAP 

Amostra 
Viscosidade (Pa.s) 20rpm, SP-21 

135ºC 150ºC 175ºC 

CAP BRANCO CONV 0,663 0,318 0,120 

CAP BRANCO LCC 0,585 0,285 0,108 

CAP CONV 5 DIAS 0,730 0,346 0,131 

CAP LCC 5 DIAS 0,688 0,328 0,123 

CAP CONV 9 DIAS 0,880 0,401 0,148 

CAP LCC 9 DIAS 0,944 0,431 0,153 

CAP CONV 12 MESES 0,939 0,402 0,153 

CAP LCC 5 MESES 0,818 0,380 0,135 

Fonte: Própria autora 

 

4.1.4 Energia de ativação de fluxo (Ea) 

 

Os resultados da energia de ativação de fluxo de cada CAP podem ser vistos na 

Figura 32, que apresenta a relação da viscosidade versus a temperatura para o CAP 

convencional e para o CAP + 2% de LCC antes e após os processos de envelhecimento 

analisados. Pode ser observado que, de modo geral, a presença do LCC tende a reduzir a 

suscetibilidade térmica do CAP (quanto menor for o valor de Ea, menor também deve ser a 

suscetibilidade térmica do material), embora o resultado seja pouco representativo. 
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Figura 32 - Gráfico para a obtenção dos coeficientes angulares (α) das retas que serão 

utilizados para o calculo da Ea de cada CAP 

 
Fonte: Própria autora 
  

 A partir da Figura 32 foram calculados os valores de Ea para cada CAP 

convencional e para cada CAP modificado com 2% de LCC. A Tabela 13 apresenta os valores 

da energia de ativação para os CAP, antes e após os processos de envelhecimentos realizados 

neste trabalho. 

 

Tabela 13 - Valores da energia de ativação de fluxo (Ea) dos CAP (kJ/mol) antes e após os 

processos de envelhecimento utilizado nesta pesquisa 

Amostras Ea (kJ/mol) 

CAP CONV 61 

CAP LCC 59 

CAP CONV RTFOT 68 

CAP LCC RTFOT 63 

CAP CONV PAV 74 

CAP LCC PAV 72 

CAP BRANCO CONV 65 

CAP BRANCO LCC 64 

CAP CONV 5 DIAS 65 

CAP LCC 5 DIAS 65 

CAP CONV 9 DIAS 67 

CAP LCC 9 DIAS 69 

CAP CONV 12 MESES 69 

CAP LCC 5 MESES 68 
Fonte: Própria autora 
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Verifica-se, de acordo com os valores apresentados na Tabela 13, que o 

envelhecimento realizado no RTFOT e no PAV causaram o aumento do valor da energia de 

ativação de fluxo do CAP convencional analisado, de 61 para 68kJ/mol e de 61 para 

74kJ/mol, respectivamente. Este aumento pode ter acontecido por causa da oxidação do CAP. 

Essa oxidação provoca um aumento na quantidade de moléculas polares presentes no CAP, e 

uma concentração elevada dessas moléculas proporciona um aumento das forças 

intermoleculares que, por sua vez, conduzem a interações mais fortes, aumentando assim a 

energia de ativação de fluxo (SALOMON e HUACHUN, 2003). 

O CAP convencional e o CAP + 2% de LCC, sem qualquer tipo de 

envelhecimento, apresentaram valores de Ea bem próximos (61 e 59kJ/mol, respectivamente). 

De maneira geral, o LCC reduziu a Ea, em média 2kJ/mol, quando se compara o CAP 

convencional ao CAP + 2% de LCC. Essa redução da energia de ativação de fluxo não é 

considerável, mostra apenas uma tendência. Fernandes (2011) encontrou resultados que 

seguiram essa mesma tendência (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Valores da energia de ativação de fluxo (Ea) dos CAP (kJ/mol) antes e após o 

RTFOT 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2011) 

 

 A adição do LCC não diminuiu a Ea do CAP recuperado a partir das misturas 

asfálticas soltas e envelhecidas em estufa (85ºC) durante nove dias. O CAP convencional 

apresentou Ea igual a 67 kJ/mol, já o CAP modificado com LCC apresentou Ea igual a 

69kJ/mol, pode ser dito que também não houve alteração de Ea. 

 De acordo com Rodrigues (2006), o aumento dos valores da energia de ativação 

de fluxo com o tempo de aquecimento está associado a oligomerização/polimerização dos 

componentes insaturados, que aumenta a barreira da energia potencial, impedindo o 

deslocamento das partículas de um ponto de equilíbrio para outro. Os valores para a energia 

de ativação de fluxo dos CAP normalmente variam de 44 a 90kJ/mol (COUTINHO, 2012). 

Isso indica que os valores de Ea encontrados no presente trabalho são compatíveis com os 

valores encontrados na literatura. 

Amostras Ea (kJ/mol) 

CAP CONV 64 

CAP LCC 62 

CAP CONV RTFOT 72 

CAP LCC RTFOT 67 
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4.1.5 Temperaturas de Usinagem e de Compactação (TUC) 

 

 Nas Figuras 31 e 32, já apresentadas, podem ser vistos os valores de viscosidade 

dos CAP avaliados neste estudo e as faixas de viscosidade para a usinagem e a compactação. 

Os resultados obtidos para as TUC, para o CAP convencional e para o CAP + 2% de LCC, 

antes e após os processos de envelhecimento realizados nesta pesquisa, podem ser vistos na 

Tabela 15. Estes resultados foram determinados utilizando valores de viscosidade em função 

da temperatura, segundo a ASTM D2493/97. 

 De maneira geral, com a adição do LCC, os valores das TUC do CAP com 2% de 

LCC diminuíram quando comparados aos valores das TUC encontradas para o CAP 

convencional. Com duas exceções: (i) CAP que passaram pelo envelhecimento no PAV 

apresentaram TUC semelhantes (viscosidades praticamente iguais) e (ii) CAP que foram 

extraídos a partir de amostras de misturas asfálticas soltas que passaram pelo processo de 

envelhecimento em estufa durante nove dias. Nesse último caso, o CAP com 2% de LCC 

apresentou TUC mais altas se comparadas aquelas encontradas para o CAP convencional (a 

viscosidade do CAP modificado foi superior aquela encontrada para o CAP convencional). 
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Tabela 15 - Temperaturas de Usinagem e de Compactação (TUC) dos CAP antes e após os 

processos de envelhecimento analisados. 

Código dos CAP sem o 

processo de extração Tipo de CAP 

Faixas de Temperaturas 

Compactação 

(°C) 

Usinagem 

(°C) 

INICIAL 

CAP convencional 144-147 154-162 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
140-144 149-154 

RTFOT 

CAP convencional 158-162 169-173 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
146-149 158-165 

PAV 

CAP convencional 164-168 173-175 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
164-168 173-175 

Código dos CAP recuperados Tipo de CAP 

Faixas de Temperaturas 

 Compactação 

(°C) 

Usinagem 

(°C) 

BRANCO  

CAP convencional 152-157  166-171 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
150-153 163-169 

5 DIAS 

 (CP) 

CAP convencional 155-160 168-173 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
153-158 167-172 

9 DIAS  

(mistura solta) 

CAP convencional 160-164  170-175 

CAP convencional + 2% 

de LCC 
163-165 171-175 

12 MESES (CP) CAP convencional 160-164 171-175 

5 MESES (CP) 
CAP convencional + 2% 

de LCC 
158-163 169-175 

Fonte: Própria autora 

 

 A temperatura de compactação utilizada para as misturas asfálticas soltas, após o 

processo de envelhecimento em estufa, foi de 150±10ºC (um pouco superior a temperatura de 

compactação do CAP convencional puro, sem envelhecimento). Sabe-se que o CAP 

proveniente da mistura asfáltica envelhecida é mais consistente do que o CAP convencional e 

por isso a sua temperatura de compactação tende a ser mais alta. Sendo assim, apresentar as 

TUC dos CAP recuperados servirá de base para que futuros trabalhos (aqueles que analisarem 

o envelhecimento de misturas asfálticas soltas) tenham uma faixa de temperaturas mais 

apropriada, minimizando possíveis problemas encontrados durante o processo de dosagem e 

compactação das mesmas. 
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4.1.6 Caracterização estrutural por FTIR 

 

 A análise no FTIR foi realizada através das principais bandas representativas do 

processo de envelhecimento dos CAP: sulfóxidos (número de onda 1.030cm
-1

) e carbonilas 

(número de onda 1.700cm
-1

) que aumentam com o envelhecimento oxidativo. Esses grupos 

funcionais têm sido conhecidos por contribuírem para o endurecimento do CAP (QIN et al., 

2014). A  Figura 33 apresenta o espectro do CAP convencional puro analisado na presente 

pesquisa, na faixa de 500 a 2.500cm
-1

. 

 

Figura 33 - Espectros FTIR do CAP convencional INICIAL 

 

Fonte: Própria autora 

 

 A Figura 34 apresenta os espectros do CAP convencional envelhecido através dos 

processos de envelhecimento realizados nesta pesquisa. Esta Figura sofreu uma inserção 

(corte) no eixo x para melhorar a visualização das bandas de maior interesse na análise do 

processo de envelhecimento: sulfóxidos (1.030cm
-1

) e carbonilas (1.700cm
-1

). De maneira 

geral, pode ser visto que os processos de envelhecimento dos CAP, realizados em laboratório, 

a curto (RTFOT) e a longo (RTFOT e PAV) prazos, foram menos severos se comparados ao 

envelhecimento sofrido pelos CAP recuperados a partir das misturas asfálticas envelhecidas. 

Acredita-se que o contato com os agregados aquecidos pode ter causado um maior 

envelhecimento do CAP recuperado. O envelhecimento do CAP convencional recuperado a 

partir da mistura asfáltica compactada, envelhecida naturalmente durante doze meses, 

apresentou as maiores bandas de absorbância para as carbonilas e para os sulfóxidos. 

Acredita-se que a intensidade dos raios UV e as chuvas aumentaram o envelhecimento dessas 
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amostras quando comparadas as demais. 

Figura 34 - Espectros do CAP convencional destacando as absorbâncias representativas da 

carbonila e do sulfóxido 

  

Fonte: Própria autora 

  

 Na pesquisa desenvolvida por Qin et al. (2014) as bandas de absorbância das 

carbonilas e dos sulfóxidos para os CAP envelhecidos, através do RTFOT e do PAV, também 

apresentaram menor intensidade se comparadas as mesmas bandas de absorbância dos CAP 

envelhecidos naturalmente durante oito anos, independente da profundidade na qual o CAP se 

encontrava. 

As Figuras de 35 a 40 apresentam os espectros FTIR dos CAP, antes e após os 

processos de envelhecimento realizados na presente pesquisa. Pode ser visto que a presença 

do LCC, de maneira geral, causou uma redução na intensidade das bandas de carbonila e isso 

pode ser um indicativo do efeito positivo (embora discreto) do LCC como retardante de 

envelhecimento do CAP. 
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Figura 35 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC sem 

envelhecimento 

 

Fonte: Própria autora 

 

Figura 36 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC após o 

envelhecimento no RTFOT 

 

Fonte: Própria autora 
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Figura 37 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC após o 

envelhecimento no PAV 

 

Fonte: Própria autora 

 

Figura 38 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC recuperados 

após o envelhecimento em estufa da mistura asfáltica compactada durante cinco dias 

  
Fonte: Própria autora 
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Figura 39 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC recuperados 

após o envelhecimento em estufa da mistura asfáltica solta durante nove dias 

 

Fonte: Própria autora 

 

Figura 40 - Espectro FTIR dos CAP convencional e modificado com 2% de LCC recuperado 

após o envelhecimento natural da mistura asfáltica compactada durante doze e cinco meses, 

respectivamente 

 

Fonte: Própria autora 

 

 A Figura 40 apresenta as amostras submetidas ao processo de envelhecimento 

natural. Mesmo com a diferença entre os tempos de envelhecimento utilizados para o CAP 

convencional e para o CAP modificado com 2% de LCC (envelhecidos durante doze e cinco 
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meses, respectivamente) os resultados encontrados para o CAP modificado foram 

apresentados com o objetivo de mostrar como o LCC atuou no processo de envelhecimento 

natural para as misturas asfálticas compactadas. 

 A Tabela 16 apresenta as áreas de carbonila (AC=O) e de sulfóxido (AS=O) 

calculadas para todas as amostras analisadas. Quanto maior for a intensidade dessas bandas e, 

consequentemente, maior a área calculada, maior é a concentração de carbonilas e de 

sulfóxidos, indicando a extensão do envelhecimento oxidativo. Como já foi dito 

anteriormente, as áreas foram calculadas para as bandas de interesse (sulfóxidos e carbonilas), 

entre intervalos de números de ondas fixos. O primeiro intervalo entre 1.674 e 1.720cm
-1 

foi 

utilizado para cálculo das carbonilas e o segundo intervalo entre 1.008 e 1.053cm
-1

 para 

cálculo dos sulfóxidos. Nesta pesquisa, são apresentadas as áreas de carbonilas e de 

sulfóxidos individualmente, assim como a soma dessas duas áreas. 

 

Tabela 16 - Áreas de carbonila (AC=O) e de sulfóxido (AS=O) dos CAP analisados  

Código dos CAP 

convencional 
Tipo de CAP 

Área 
AC=O+AS=O 

AC=O AS=O 

INICIAL 

CAP convencional 2,01 0,62 2,63 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
1,30 0,42 1,72 

RTFOT 

CAP convencional 2,99 1,18 4,18 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
2,44 1,13 3,57 

PAV 

CAP convencional 4,20 1,66 5,86 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
3,86 1,30 5,16 

Código dos CAP 

recuperados 
Tipo de CAP 

Área 
AC=O+AS=O 

AC=O AS=O 

BRANCO 

CAP convencional 2,91 1,02 3,93 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
2,47 0,84 3,31 

5 DIAS 

CAP convencional 3,65 1,15 4,80 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
2,69 0,98 3,67 

9 DIAS 

CAP convencional 4,69 1,46 6,16 

CAP convencional 

+ 2% de LCC 
4,79 1,41 6,19 

12 MESES CAP convencional 4,07 1,27 5,33 

5 MESES 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 
3,85 1,19 5,04 

Fonte: Própria autora 
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A Figura 41 apresenta a soma das áreas, para ajudar na comparação entre os 

diversos processos de envelhecimento sofridos pelos CAP avaliados nesse trabalho. Pode ser 

visto que, os CAP (convencional e modificado com 2% de LCC) recuperado a partir das 

misturas asfálticas que passaram pelo processo de envelhecimento em estufa, durante nove 

dias, apresentaram praticamente as mesmas áreas de absorbâncias. Dessa forma, acredita-se 

que quando o envelhecimento é mais agressivo o LCC não apresenta o efeito retardante de 

envelhecimento de modo significativo. 

 

Figura 41 - Soma das áreas de carbonilas e de sulfóxidos para os CAP analisados 

 
Fonte: Própria autora 

 

4.1.7 Separação das principais frações do CAP: Saturados, Aromáticos, Resinas e 

Asfaltenos (SARA) 

 

 A Tabela 17 mostra as percentagens das principais frações (SARA) dos CAP 

avaliados nesse estudo antes e após o envelhecimento no RTFOT.  
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Tabela 17 - Principais frações (SARA) (%) dos CAP antes e após o envelhecimento no 

RTFOT 

Frações (%) 

Antes do RTFOT Após o RTFOT 

CAP 

Convencional 

CAP + 2% 

de LCC 

CAP 

Convencional 

CAP + 2% 

de LCC  

Saturados 9,8 9,4 17,6 12,7 

Aromáticos 36,1 41,8 19,2 34,2 

Resinas 26,0 31,4 32,1 36,5 

Asfaltenos 28,2 17,4 31,1 16,6 

Fonte: Própria autora 

 

 Observando os resultados apresentados para o CAP convencional, antes e após o 

processo de envelhecimento no RTFOT, pode ser visto que o envelhecimento causou a 

redução da fração de aromáticos (diminuiu 17%), enquanto as frações de resinas e de 

asfaltenos aumentaram (6 e 3%, respectivamente). De acordo com Araújo (2007), ao 

envelhecer, o CAP apresenta uma diminuição da quantidade de aromáticos, pois os mesmos 

se transformam em resinas, que por sua vez se transformam em asfaltenos. Dessa forma, o 

CAP convencional envelhecido no RTFOT seguiu a tendência esperada. Analisando os 

resultados apresentados para o CAP convencional com adição de 2% de LCC, pode ser visto 

que, essa modificação causou o aumento de aproximadamente 5% das frações aromáticas e 

resinas, assim como, diminuiu 11% da fração de asfaltenos. Rodrigues (2010) observou que a 

adição de 1% de LCC ao CAP modificado por 4% de SBS proporcionou uma reposição da 

fração aromática do CAP recompondo a estabilidade coloidal existente antes da modificação 

por SBS.  

 A Tabela 18 apresenta os valores do Índice de Instabilidade Coloidal (Ic). O valor 

do Ic pode ser utilizado como critério para avaliar a característica SOL e/ou GEL dos CAP 

(BONEMAZZI E GIAVARINI, 1999 apud FERNANDES, 2011). 

 

Tabela 18 - Índice de Instabilidade Coloidal (Ic) dos CAP antes e após o RTFOT  

Amostra Ic Comportamento 

CAP Convencional  0,61 
GEL 

CAP Convencional após RTFOT 0,95 

CAP + 2% de LCC 0,37 
SOL 

CAP + 2% de LCC após RTFOT 0,41 

Fonte: Própria autora 
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O CAP convencional, tanto antes quanto após o envelhecimento no RTFOT, 

apresentou comportamento tipo GEL (Ic > 0,5). Esse arranjo estrutural é definido quando 

ocorre uma maior agregação de asfaltenos ou maior associação entre as moléculas polares. O 

CAP + 2% de LCC, tanto antes quanto após o envelhecimento no RTFOT, apresentou 

comportamento do tipo SOL (Ic < 0,5), provavelmente, a adição de componentes aromáticos 

(LCC) deixaram as micelas de asfaltenos mais dispersas propiciando um arranjo deste tipo 

SOL. O comportamento SOL torna o CAP menos suscetível ao envelhecimento. A 

determinação SARA não foi realizada para as outras amostras desta pesquisa. 

 

4.1.8 Ensaios reológicos 

 

Foram ensaiadas 14 amostras, seis delas são de CAP convencional (antes e após o 

envelhecimento no RTFOT e no PAV) e oito são provenientes de CAP recuperados a partir de 

misturas asfálticas envelhecidas. Foram obtidas as curvas mestras do módulo complexo (G*) e 

da tan δ em função da frequência. As Figuras de 42 a 48 mostram os resultados das curvas 

mestras construídas com a temperatura de referência de 60°C, antes e após os processos de 

envelhecimento realizados, utilizando o princípio da superposição tempo-temperatura. A 

temperatura de 60°C foi usada em virtude dos ensaios terem sido feitos apenas em altas 

temperaturas. 

 

Figura 42 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP nas condições 

iniciais 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 43 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP após o 

envelhecimento no RTFOT 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 44 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP envelhecidos no 

PAV 

 
Fonte: Própria autora  
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Figura 45 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP recuperados a partir 

de misturas asfálticas solta envelhecidas a curto prazo (2h em estufa) 

 
Fonte: Própria autora  

 

Figura 46 - Curvas mestras do G* em função da frequência para CAP recuperados a partir de 

misturas asfálticas envelhecidas (CP compactados) durante cinco dias em estufa (85ºC) 

 
Fonte: Própria autora  
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Figura 47 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP recuperados a partir 

de misturas asfálticas soltas envelhecidas, durante nove dias em estufa (85ºC) 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 48 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP recuperados a partir 

de misturas asfálticas compactadas (CP) após envelhecimento natural, durante doze e cinco 

meses 

 
Fonte: Própria autora 
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As curvas mestras ficaram praticamente sobrepostas, indicando que o LCC não 

causou grande efeito na rigidez do CAP convencional. A Tabela 19 apresenta os valores de G* 

para a frequência de 1,59Hz (ou 10rad/s) retirados das curvas mestras construídas para a 

temperatura de referência de 60°C, com o objetivo de melhorar a visualização da redução da 

rigidez causada pela adição de 2% de LCC. 

 

Tabela 19 - Valores de G* em função da frequência para os ligantes asfálticos antes e após os 

processos de envelhecimentos realizados nesse estudo 

Código dos CAP 

convencionais 
Tipo de CAP G* a 60ºC (Pa)  

INICIAL 

CAP convencional 2,5×10
3
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
2,2×10

3
 

RTFOT 

CAP convencional 7,0×10
3
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
4,0×10

3
 

PAV 

CAP convencional 1,5×10
4
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
1,4×10

4
 

Código dos CAP 

recuperados 
Tipo de CAP G* a 60ºC (Pa)  

BRANCO 

CAP convencional 5,2×10
3
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
3,8×10

3
 

5 DIAS 

CAP convencional 7,4×10
3
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
5,9×10

3
 

9 DIAS 

CAP convencional 1,1×10
4
 

CAP convencional + 2% de 

LCC 
8,9×10

3
 

12 MESES CAP convencional 1,1×10
4
 

5 MESES 
CAP convencional + 2% de 

LCC 
8,1×10

3
 

Fonte: Própria autora 

 

Observa-se que a adição de 2% de LCC ao CAP, de modo geral, deslocou, 

sutilmente, as curvas mestras (G* em função da frequência) para valores menores, indicando 

menor rigidez para esses CAP modificados. Quanto menor for o valor de G*, menor também 

deve ser a rigidez do CAP. Com exceção das amostras envelhecidas no PAV, que 

apresentaram rigidezes praticamente iguais (1,5×10
4
Pa e 1,4×10

4
Pa, para os CAP 

convencional e modificado respectivamente). A rigidez do CAP modificado com 2% de LCC, 

após o PAV (constatada, também, através do ensaio de viscosidade), pode estar associada a 
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polimerização sofrida pelo LCC em altas temperaturas (TREVISAN et al., 2006). A Figura 49 

apresenta as curvas mestras de G* em função da frequência para os CAP antes e após os 

processos de envelhecimento no RTFOT e no PAV.  

 

Figura 49 - Curvas mestras do G* em função da frequência para os CAP antes e após os 

processos de envelhecimento no RTFOT e no PAV 

 

Fonte: Própria autora 

 

Pode ser visto através da Figura 49 que as amostras envelhecidas no PAV 

apresentaram as maiores rigidezes (1,5×10
4
Pa

 
e 1,4×10

4
Pa, para o CAP convencional e 

modificado respectivamente). O aumento do G* está associado a uma maior resistência à 

deformação permanente a temperaturas altas (OUYANG et al., 2006). A Figura 50 apresenta as 

curvas mestras do G* em função da frequência para as amostras de CAP recuperadas das 

misturas asfálticas após os processos de envelhecimentos realizados. Pode ser visto que os 

CAP recuperados a partir de misturas asfálticas envelhecidas durante nove dias em estufa 

apresentaram as maiores rigidezes (1,1×10
4 

e 8,1×10
3
Pa, para o CAP convencional e 

modificado respectivamente), seguidos dos resultados encontrados para o CAP convencional 

extraído das misturas asfálticas envelhecidas naturalmente durante doze meses (1,1×10
4
Pa). A 
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Figura 50 apresentou curvas mestras praticamente sobrepostas, difíceis de analisar, indicando 

que as rigidezes dessas amostras apresentam valores próximos.  

 

Figura 50 - Curvas mestras do G* em função da frequência dos CAP antes e após os 

processos de envelhecimento analisados 

 
Fonte: Própria autora 
 

Analisando as curvas mestras da tan δ em função da frequência, pode ser visto que 

a adição de 2% de LCC ao CAP envelhecido (RTFOT e PAV) deslocou as curvas mestras 

para a direita (maiores valores) (Figuras 51 e 52), indicando uma menor elasticidade 

(comportamento mais viscoso) para esses CAP modificados, pois quanto maior for o valor da 

tan δ, menor deve ser a elasticidade do CAP (LU e ISACSSON, 2001). Fernandes (2011) 

também verificou que a adição de 2% de LCC ao CAP convencional, após o envelhecimento 

no RTFOT, deslocou a curva mestra da tan δ para a direita, indicando uma tendência a menor 

elasticidade do CAP modificado. Em amostras que não passaram por processo de 

envelhecimento a adição do LCC não causou alterações no comportamento do CAP em 

relação a tan δ.  
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Figura 51 - Curvas mestras da tan δ em função da frequência dos CAP antes e após os 

processos de envelhecimento no RTFOT e no PAV 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 52 - Curvas mestras da tan δ em função da frequência para os CAP recuperados antes e 

após os processos de envelhecimentos realizados 

 
 

Fonte: Própria autora 

 

Quando se compara o valor da tan δ, considerando os diferentes procedimentos de 

envelhecimento, é possível observar que os CAP que passaram pelo processo de 

envelhecimento no PAV, assim como aqueles que passaram pelo envelhecimento natural, 
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durante cinco e doze meses, apresentaram um deslocamento significativo da curva mestra da 

tan δ (Figuras 51 e 52) na direção de um comportamento mais elástico (menos viscoso), 

quando comparados aos outros CAP avaliados nesse estudo. 

 Comparando os resultados encontrados para o CAP convencional com aqueles 

encontrados para o CAP modificado com 2% de LCC, utilizando o mesmo processo de 

envelhecimento, pode ser dito que quanto mais agressivo é o processo de envelhecimento, 

menor é o impacto destes processos nos valores de tan δ. Ou seja, quando o LCC é mais 

envelhecido (possivelmente mais polimerizado) não é percebido efeito significativo no valor 

da tan δ. Os efeitos do LCC e dos diversos processos de envelhecimento para os CAP são 

mais pronunciados na região de frequências baixas (altas temperaturas). 

Os valores de PG determinados para cada CAP são apresentados na Tabela 20. 

Esses números representam a temperatura mais alta em que o CAP possui propriedades físicas 

adequadas para resistir à deformação permanente. 

 

Tabela 20 - Valores de PG dos CAP analisados, antes e após os processos de envelhecimento 

realizados nesta pesquisa  

Código dos CAP convencionais Tipo de CAP PG superior (ºC) 

INICIAL 

CAP convencional 64 

CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

RTFOT 

CAP convencional 64 

CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

PAV 

CAP convencional 70 

CAP convencional + 

2% de LCC 
70 

Código dos CAP recuperados Tipo de CAP PG superior (ºC) 

BRANCO 

CAP convencional 64 

CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

5 DIAS 

CAP convencional 64 

CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

9 DIAS 

CAP convencional 64 

CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

12 MESES CAP convencional 70 

5 MESES 
CAP convencional + 

2% de LCC 
64 

Fonte: Própria autora 
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De acordo com os resultados apresentados, pode ser dito que a adição de LCC, de 

maneira geral, não alterou os valores dos PG dos CAP. Ribeiro (2011) também não verificou 

mudanças significativas no PG da amostra de CAP + 2% LCC quando comparou à amostra de 

CAP convencional, sendo tais amostras classificadas como PG 70-28. Os CAP que 

apresentaram o maior valor de PG (70ºC) foram os CAP (convencional e modificado com 2% 

de LCC) após o envelhecimento no PAV e o CAP recuperado a partir da mistura asfáltica que 

envelheceu naturalmente durante 12 meses. Dessa forma, pode ser dito que, nesses casos, o 

envelhecimento tenderia a proporcionar maior resistência a deformação permanente para 

esses CAP.  

 

4.2 Dosagem  
 

As misturas contendo CAP convencional e CAP modificado com 2% de LCC 

foram dosadas de acordo com a metodologia Superpave. Ambas as misturas asfálticas foram 

dosadas com agregados graníticos e em seguida submetidas aos processos de envelhecimento 

realizados nesta pesquisa. Ressalta-se que as misturas asfálticas de referência (MRC e MRL) 

e as misturas asfálticas envelhecidas naturalmente (M3mC, M3mL, M5mC, M5mL, M9mC, 

M12mC) sofreram o envelhecimento (curto prazo) da mistura asfáltica solta de duas horas em 

estufa antes de serem compactadas, de acordo com a metodologia Superpave. As misturas 

asfálticas envelhecidas a longo prazo em estufa, tanto as compactadas como as soltas, 

sofreram o envelhecimento (curto prazo) da mistura asfáltica solta de 4h a 135ºC em estufa.  

A Tabela 21 apresenta um resumo dos parâmetros de dosagem das duas misturas asfálticas de 

referência desta pesquisa (MRC e MRL). Pode ser visto que as diferenças entre as misturas 

asfálticas investigadas são mínimas, podendo ser consideradas como iguais para os fins deste 

trabalho. 

 

Tabela 21 - Parâmetros da dosagem realizada nesta pesquisa 

Parâmetro 
Mistura Asfáltica Limite 

DNIT (%) MRC MCL 

CAP (%) 6,0 6,0 - 

Vv (%) 4,0 4,1 3-5 

RBV (%) 79,2 79,7 75-82 

VAM (%) 17,3 17,5 - 

VCB (%) 13,5 13,6 - 

Gmm 2,396 2,395 - 

Gmb 2,309 2,314 - 

Fonte: Própria autora 
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4.2.1 Volume de vazios (Vv) 

 

Acredita-se que com o envelhecimento, as misturas asfálticas apresentam  maiores 

Vv. Possivelmente, esse aumento de vazios ocorreu devido a volatilização dos maltenos que 

compõem o CAP. A Tabela 22 apresenta os valores médios de Vv, calculados a partir de três 

CP para cada mistura asfáltica envelhecida (massa  do CP igual a 1.170kg). A apresentação do 

Vv tem como objetivo verificar se o processo de envelhecimento, assim como a adição de 

LCC, causaram impactos aos parâmetros volumétricos das misturas asfálticas. 

 

Tabela 22 – Volume de vazios das misturas asfálticas analisadas nesta pesquisa 

Código da Mistura Tipo de CAP 
Tempo de envelhecimento 

Vv 
Curto Prazo Longo Prazo 

MRC CAP convencional 
2h a 150ºC  - 

4,0 

MRL CAP convencional + 2% de LCC 4,1 

M3mC CAP convencional  

2h a 150ºC 

3 meses 4,2 

M3mL CAP convencional + 2% de LCC 3 meses 4,3 

M5mC CAP convencional 5 meses 4,2 

M5mL CAP convencional + 2% de LCC 5 meses 4,2 

M9mC CAP convencional 9 meses 4,1 

M12mC CAP convencional 12 meses 4,2 

Mc5dC CAP convencional 

4h a 135ºC 

 

5 dias a 85ºC 
3,9 

Mc5dL CAP convencional + 2% de LCC 4,0 

Ms2dC CAP convencional 
2 dias a 85ºC 

3,9 

Ms2dL CAP convencional + 2% de LCC 4,4 

Ms5dC CAP convencional 
5 dias a 85ºC 

4,1 

Ms5dL CAP convencional + 2% de LCC 4,1 

Ms7dC CAP convencional 
7 dias a 85ºC 

4,0 

Ms7dL CAP convencional + 2% de LCC 4,3 

Ms9dC CAP convencional 
9 dias a 85ºC 

4,1 

Ms9dL CAP convencional + 2% de LCC 4,6 

Fonte: Própria autora 

 

 Pode ser visto que os processos de envelhecimento realizados: (i) envelhecimento 

dos CP naturalmente, (ii) envelhecimento dos CP em estufa e (iii) envelhecimento das 

misturas asfálticas solta em estufa, causaram pequenas alterações nos Vv (diferença de até 

0,5%). Para os resultados das misturas asfálticas com CAP convencional, pode ser dito que o 

Vv praticamente não aumentou, independente do processo de envelhecimento realizado, 

chegando a uma diferença máxima de 0,2% entre os resultados da mistura asfálticas de 

referência e as misturas asfálticas mais envelhecidas.  
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 Analisando apenas a adição do LCC pode ser visto que este aditivo provocou, 

mesmo que de forma sutil (diferença de no máximo 0,5%), o aumento do Vv das misturas 

asfálticas envelhecidas. Com exceção das misturas asfálticas M5mL e Ms5dL que 

apresentaram Vv iguais aqueles encontrados para as misturas asfálticas com CAP 

convencional, envelhecidas nas mesmas condições. O maior Vv encontrado para as misturas 

asfálticas analisadas foi aquele obtido para a mistura asfáltica envelhecida durante nove dias 

em estufa, no estado solto, composta pelo CAP modificado com 2% de LCC (Vv=4,6%). 

Dessa forma, acredita-se que uma parte dos componentes fenólicos do LCC técnico, ao ser 

submetida a uma temperatura de 85ºC (por um período de nove dias em estufa) pode ter 

volatilizado e causado o aumento do Vv dessas misturas asfálticas. 

 

4.2.2 Massa específica máxima teórica (Gmm) 

  

O procedimento a vácuo realizado neste trabalho para a obtenção da massa 

específica máxima teórica (Gmm) segue o método americano ASTM D 2041/2000. Os valores 

médios (dois resultados por amostra) para as Gmm encontradas para as misturas asfálticas 

analisadas podem ser vistos na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Valores médios de Gmm para as misturas asfálticas envelhecidas em estufa  

 

Código da Mistura Tipo de CAP 
Tempo de envelhecimento 

Gmm 
Curto Prazo Longo Prazo 

MRC CAP convencional 
2h a 150ºC - 

2,396 

MRL CAP convencional + 2% de LCC 2,395 

Mc5dC CAP convencional 

4h a 135ºC 

 

- 
2,398 

Mc5dL CAP convencional + 2% de LCC 2,401 

Ms2dC CAP convencional 
2 dias a 85ºC 

2,399 

Ms2dL CAP convencional + 2% de LCC 2,401 

Ms5dC CAP convencional 
5 dias a 85ºC 

2,401 

Ms5dL CAP convencional + 2% de LCC 2,401 

Ms7dC CAP convencional 
7 dias a 85ºC 

2,402 

Ms7dL CAP convencional + 2% de LCC 2,403 

Ms9dC CAP convencional 
9 dias a 85ºC 

2,402 

Ms9dL CAP convencional + 2% de LCC 2,404 

Fonte: Própria autora 

 

O teor de projeto de ligante asfáltico utilizado em todas as misturas asfálticas 

(tanto aquelas com uso de CAP modificado com LCC, como aquelas que passaram por 

diferentes processos de envelhecimento) foi de 6%. Foi observado que a média das Gmm 
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obtidas não variou mais do que 0,020 para mais ou para menos, valor associado a 

repetibilidade do ensaio ASTM D 2041/2000. Segundo Vasconcelos e Soares (2003), uma 

variação de 0,040 no valor da Gmm pode causar mudanças significativas (aproximadamente 

0,5%) no teor de projeto.  

De acordo com a norma ASTM D 2041/2000, as misturas asfálticas desta pesquisa 

podem ser consideradas iguais, no que se refere aos valores médios de Gmm. Contudo, o 

envelhecimento das amostras de misturas asfálticas com CAP convencional fez com que os 

valores médios de Gmm aumentassem. Resumidamente, no fim do maior tempo de 

envelhecimento (Enve. Curto Prazo + 9 dias) a Gmm aumentou 0,007 quando comparada a 

Gmm obtida para a amostra de mistura asfáltica com CAP convencional sem envelhecimento. 

 Babadopulos (2014) também observou um aumento do valor da Gmm e do Vv de 

misturas asfálticas submetidas a diferentes processos de envelhecimento em sua pesquisa. O 

autor realizou um processo de envelhecimento de misturas asfálticas em estufa, no qual 

submeteu a mistura asfáltica solta ao aquecimento de 85ºC durante zero, dois e 45 dias. Após 

o maior período de envelhecimento, o autor observou que tanto o valor da Gmm, quanto o Vv 

dessas misturas tinham aumentado. O Vv das misturas asfálticas com idade zero foi  igual a 

4,3% e após 45 dias de envelhecimento passou a ser igual a 4,7% (massa dos CP igual a 

2.630kg). E a Gmm da mistura asfáltica analisada após dois dias de envelhecimento foi igual a 

2,403 e após 45 dias de envelhecimento passou a ser igual a 2,412.   

 Com o envelhecimento mais agressivo (9 e 45 dias), as misturas asfálticas 

apresentaram a tendência de ter Gmm e Vv maiores. Acredita-se que esse aumento esteja 

associado a volatilização das frações mais leves do CAP, causada pelo aquecimento (85ºC) 

das misturas asfálticas em estufa. A Figura 53 ilustra (para um melhor entendimento) o 

aumento do Vv das misturas asfálticas submetidas aos processos de envelhecimentos mais 

agressivos desta pesquisa e da pesquisa realizada por Babadopulos (2014). É importante citar 

que as massas dos CP e o processo de compactação das misturas asfálticas representadas nas 

Figuras 53 (a), (b), (d) e (e) foram diferentes da massa e do processo de compactação 

utilizados para a mistura asfáltica da Figura 53 (c). 
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Figura 53 - Ilustração das misturas asfálticas envelhecidas em estufa, no estado solto (a) com 

CAP convencional, envelhecida a curto prazo; (b) com CAP convencional envelhecida por 

nove dias; (c) com CAP convencional envelhecida por 45 dias (d) com CAP modificado com 

2% de LCC, envelhecida a curto prazo e (e) com CAP modificado com 2% de LCC, 

envelhecida por nove dias 

 

 

 

 

 

 

(a)MRC (b)Ms9dC (c) 45 dias - Babadopulos (2014) 

 

 

 

 

(d) MRL (e) Ms9dL 

Fonte: Própria autora 

 

4.3 Caracterização mecânica das misturas asfálticas 

 

 

4.3.1 Módulo de Resiliência (MR)  

 

 Foram realizados ensaios de MR em CP com o CAP convencional e com o CAP 

modificado com 2% de LCC, antes e após a realização dos processos de envelhecimento. 

Cada um dos resultados apresentados na Tabela 24 corresponde à média aritmética de três CP. 

Para compreender melhor a variação dos resultados, podem ser observados na Tabela 24 

também o Desvio Padrão (DP) e o Coeficiente de Variação (CV) destes resultados. É 

importante lembrar que o DP mostra o quanto de variação ou de dispersão existe dos valores 

com relação à média (ou valor esperado). Valores próximos uns dos outros dão origem a DP 

menores, enquanto que valores afastados uns dos outros resultam em DP maiores (indica que 

os dados estão dispersos) assumindo valores mais distantes da média. O CV fornece a 

Vv = 4,1% 

Vv = 4,6% 

Vv = 4,0% Vv = 4,7% 

Vv = 4,1% 

Gmm = 2,396 Gmm = 2,402 Gmm = 2,412 

Gmm = 2,395 Gmm = 2,404 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
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variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor for o seu valor, mais 

homogêneos são os dados (TRIOLA, 2008).  

 

Tabela 24 - Valores de MR para as misturas asfálticas analisadas 

 

Código 

da 

Mistura 

Tipo de CAP 

Tempo de 

envelhecimento 

Processo de 

envelhecimento 
MR 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 
Longo Prazo 

MR       

(MPa) 

DP 

(MPa) 

CV 

(%) 

MRC CAP convencional 

2h a 

150ºC 

 

- Não envelhecida 

4.732 58 3 

MRL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
3.699 71 5 

M3mC CAP convencional 

3 meses 

CP envelhecidos 

naturalmente 

 

4.439 70 2 

M3mL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
3.806 120 3 

M5mC CAP convencional 

5 meses 

5.049 152 6 

M5mL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
4.130 125 2 

M9mC CAP convencional 9 meses 4.559 86 2 

M12mC CAP convencional 12 meses 5.643 206 4 

Mc5dC CAP convencional 

4h a 

135ºC 

 

5 dias a 

85ºC 

CP em estufa 

convencional 

5.262 119 2 

Mc5dL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
4.443 54 2 

Ms2dC CAP convencional 
2 dias a 

85ºC 

Mistura solta em 

estufa 

convencional 

 

4.698 218 5 

Ms2dL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
3.986 160 4 

Ms5dC CAP convencional 
5 dias a 

85ºC 

5.046 385 8 

Ms5dL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
4.909 330 7 

Ms7dC CAP convencional 
7 dias a 

85ºC 

5.015 123 3 

Ms7dL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
4.996 824 16 

Ms9dC CAP convencional 
9 dias a 

85ºC 

6.889 52 1 

Ms9dL 
CAP convencional + 

2% de LCC 
5.395 10 1 

Fonte: Própria autora 

 

Os valores de DP e de CV podem ser considerados baixos para todas as amostras 

avaliadas (CV variando de 1% a 8%), com exceção do resultado encontrado para a mistura 

asfáltica com CAP modificado com 2% de LCC, envelhecida solta, durante sete dias em 

estufa que apresentou o CV igual a 16%. Analisando os resultados, em geral, pode ser visto 

que com o envelhecimento os CP apresentaram valores de MR maiores (aproximadamente 

30%), isso é, ganharam rigidez. 
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Os maiores valores de MR foram encontrados para a mistura asfáltica envelhecida 

naturalmente durante doze meses (5.643MPa) e para a mistura asfáltica envelhecida em estufa 

durante nove dias (6.889MPa) de acordo com a metodologia sugerida por Partl et al. (2012). 

A adição de 2% de LCC ao CAP nas misturas asfálticas causou, no geral, redução (de no 

máximo 21%) nos valores de MR, com exceção dos valores de MR obtidos para as misturas 

asfálticas envelhecidas durante cinco e sete dias, de acordo com a metodologia sugerida por 

Partl et al. (2012). A Figura 54 apresenta os valores de MR encontrados, assim como, uma 

linha de referência que representa o valor esperado de MR para misturas do tipo CA (CAP 

50/70, faixa C do DNIT), que varia em torno de 3.033MPa (BERNUCCI et al., 2010). 

 

Figura 54 - Valores de MR para as misturas asfálticas analisadas (cores claras correspondem 

ao CAP convencional e cores escuras correspondem ao CAP modificado com 2% de LCC) 

 
Fonte: Própria autora 

 

A adição de 2% de LCC causou uma redução nos valores de MR. Foram 

observadas reduções, principalmente, nas misturas asfálticas envelhecidas durante nove dias 

(22%) e nas misturas asfálticas compactadas, envelhecidas durante cinco dias (16%). A 

diminuição do valor de MR é um indicador de que o LCC pode ter atuado como redutor de 

rigidez, pois deixou a mistura asfáltica com o CAP modificado com 2% de LCC menos rígida 

se comparada a mistura asfáltica com CAP convencional. As misturas asfálticas analisadas 

apresentaram valores de MR na mesma ordem de grandeza previsto por Bernucci et al. (2010) 

(3.033MPa). Esse aumento, possivelmente, aconteceu por conta do envelhecimento das 

mesmas. 
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4.3.2 Resistência a Tração (RT) 

 

Os ensaios de RT (Tabela 25) foram realizados de acordo com a norma DNER 

138/1994. As amostras foram submetidas ao ensaio de RT, antes e após terem passado pelos 

processos de envelhecimento. 

 

Tabela 25 - Valores de RT das misturas asfálticas analisadas 

  

Código da 

Mistura 
Tipo de CAP 

Tempo de 

envelhecimento 

 Processo de 

envelhecimento 
RT 

Curto 

Prazo 

Longo 

Prazo 

 
Longo Prazo 

RT 

(MPa) 

DP 

(MPa) 

CV 

(%) 

MRC CAP convencional 

2h a 

150ºC 

 
Não envelhecida 

 

1,01 0,07 6 

MRL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

 
0,82 0,24 2 

M3mC CAP convencional  3 meses  

CP envelhecido 

naturalmente 

 

1,29 0,1 8 

M3mL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 
3 meses 

 
1,15 0,07 6 

M5mC CAP convencional 5 meses  1,27 0,06 3 

M5mL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 
5 meses 

 
1,06 0,48 2 

M9mC CAP convencional 9 meses  1,34 0,07 5 

M12mC CAP convencional 12 meses  1,60 0,24 15 

Mc5dC CAP convencional 

4h a 

135ºC 

5 dias a 

85ºC 

 
CP em estufa 

convencional 

 

1,22 0,01 1 

Mc5dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

5 dias a 

85ºC 

 
0,97 0,03 3 

Ms2dC CAP convencional 
2 dias a 

85ºC 

 

Mistura solta 

em estufa 

convencional 

 

1,34 0,01 1 

Ms2dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

2 dias a 

85ºC 

 
0,99 0,57 3 

Ms5dC CAP convencional 
5 dias a 

85ºC 

 
1,40 0,09 6 

Ms5dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

5 dias a 

85ºC 

 
1,12 0,01 1 

Ms7dC CAP convencional 
7 dias a 

85ºC 

 
1,51 0,48 1 

Ms7dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

7 dias a 

85ºC 

 
1,15 0,03 3 

Ms9dC CAP convencional 
9 dias a 

85ºC 

 
1,71 0,40 23 

Ms9dL 
CAP convencional 

+ 2% de LCC 

9 dias a 

85ºC 

 
1,47 0,04 3 

Fonte: Própria autora 
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Os valores de DP e de CV encontrados foram baixos para todas as amostras (CV 

variando de 1% a 8%), com exceção dos resultados encontrados para as misturas asfálticas 

com CAP convencional (i) envelhecidas naturalmente durante doze meses (CV=15%) e para a 

(ii) mistura asfáltica envelhecida solta, durante nove dias em estufa (CV=23%). Em geral, o 

envelhecimento das misturas asfálticas causou o aumento dos valores de RT. Como pode ser 

visto na Figura 55 através da linha de referência, as misturas asfálticas ensaiadas 

apresentaram valores de RT superiores ao mínimo aceito pelo DNIT (0,65MPa a 25ºC). 

 

Figura 55 - Valores de RT das misturas asfálticas analisadas 

 
Fonte: Própria autora 

 

 Pode ser visto na Tabela 25 que a mistura asfáltica com CAP convencional 

envelhecida durante nove dias apresentou o maior valor de RT (1,71MPa), seguido do valor 

de RT obtidos para os CP envelhecidos naturalmente durante doze meses (1,60MPa). 

Observando, ainda, os resultados encontrados para os CP envelhecidos, pode ser visto que os 

CP contendo CAP modificado com 2% de LCC não enrijeceram da mesma forma que os CP 

contendo CAP convencional. Dessa forma, pode ser dito que o LCC, provavelmente, 

contribuiu para diminuir a RT dos CP envelhecidos em estufa (mistura asfáltica solta e 

compactada) e naturalmente. 
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4.3.3 Vida de Fadiga (VF) 

 

Os ensaios de VF foram realizados nos CP com CAP convencional e com CAP 

modificado com 2% de LCC, antes e após estes terem sofrido os processos de 

envelhecimento. É importante lembrar que este é um ensaio empírico e para essa pesquisa, a 

carga aplicada nos CP levou as amostras a ruptura completa. Foram ensaiados três CP para 

cada nível de tensão, dessa foram, para cada mistura analisada foram ensaiados nove CP.  

Algumas amostras não foram ensaiadas porque o equipamento precisou passar por uma 

atualização de software e durante esse período não foram realizados ensaios. Na Tabela 26 

podem ser vistos os resultados dos ensaios de vida de fadiga realizados. 

 

Tabela 26 - Valores de VF das misturas asfálticas analisadas 

 

Códigos 

das 

Misturas 

Nível de Tensão 

40% 30% 20% 

Ciclos 

(N) 
DP 

CV 

(%) 

Ciclos 

(N) 
DP 

CV 

(%) 

Ciclos 

(N) 
DP 

CV 

(%) 

MRC Não realizado 

MRL Não realizado 

M3mC 1.731 66 4 4.222 923 22 21.125 375 2 

M3mL 1.214 37 3 3.325 26 1 21.800 300 2 

M5mC Não realizado 

M5mL Não realizado 

M9mC 1.240 166 13 2.528 653 26 24.506 5.494 22 

M12mC 1.684 810 48 5.070 710 14 125.036 3526 3 

Mc5dC 1.089 68 6 656 153 23 6.097 807 13 

Mc5dL 781 55 7 1.324 249 19 12.663 2.045 16 

Ms2dC 480 5 1 1.021 9 1 2.224 6 1 

Ms2dL 1.274 166 13 2.220 91 4 8.418 118 1 

Ms5dC 863 7 1 1.561 2 1 16.357 10 1 

Ms5dL Não realizado 

Ms7dC 980 19 2 1.387 16 1 7.204 27 1 

Ms7dL 1.176 40 3 1.912 46 2 7.088 56 1 

Ms9dC Não realizado 

Ms9dL Não realizado 

Fonte: Própria autora 
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A Figura 56 apresenta as curvas de fadiga encontradas para as amostras que 

passaram pelo processo de envelhecimento da mistura asfáltica solta, durante dois dias 

(Figura 56-a) e durante cinco dias (Figura 56-b). Esta mesma Figura apresenta, também, as 

curvas das amostras que passaram pelo processo de envelhecimento natural durante três 

meses (Figura 57) e as curvas das amostras de misturas asfálticas compactadas (CP) que 

passaram pelo envelhecimento em estufa, durante cinco dias (Figura 58). 

 

Figura 56 - Vida de fadiga para as misturas asfálticas envelhecidas em estufa no estado solto 

    

(a) Misturas soltas envelhecidas por dois dias (b) Misturas solta envelhecidas por sete dias  

Fonte: Própria autora 

 

Figura 57 - Vida de fadiga para as misturas asfálticas compactadas após o envelhecimento 

natural de três meses 

  
Fonte: Própria autora 
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Figura 58 - Vida de fadiga para as misturas asfálticas compactadas após o envelhecimento em 

estufa durante cinco dias 

 
Fonte: Própria autora 

 

Estas curvas mostram as misturas asfálticas com CAP convencional resistindo 

melhor à fadiga (curva mais acima no gráfico) indicando, possivelmente, uma maior vida de 

fadiga desta, perante a mistura com CAP + 2% de LCC. As curvas referentes as misturas 

asfálticas envelhecidas naturalmente durante três meses apresentaram uma tendência a 

aproximação, indicando que as misturas asfálticas tendem a se igualar quanto a sua resistência 

ao trincamento por fadiga (Figura 57).  

Na Figura 58, pode ser visto que os CP com CAP convencional, para maiores 

valores de ∆ζ, apresentaram um comportamento melhor com relação a vida de fadiga se 

comparados aos CP com CAP + 2% de LCC. Para menores valores de ∆ζ, as curvas se 

cruzam e a curva dos CP com CAP + 2% de LCC passa a ter a tendência de se comportar 

melhor se comparada a curva dos CP com CAP convencional. Essa tendência é observada 

também para os CP envelhecidos naturalmente durante três meses. Os menores valores de ∆ζ 

são, geralmente, os valores que o pavimento será submetido em campo. 

Alguns resultados serão reapresentados para facilitar as comparações entre as 

misturas asfálticas analisadas. A Figura 59 apresenta as curvas obtidas através dos resultados 

de vida de fadiga dos CP com CAP convencional e a Figura 60 apresenta as curvas obtidas 

através dos resultados de vida de fadiga dos CP com CAP + 2% de LCC, após os processos de 

envelhecimento realizados nesse trabalho. 
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Figura 59 - Vida de fadiga para amostras com CAP Convencional 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 60 - Vida de fadiga para as amostras de misturas asfálticas com CAP + 2% de LCC 

  
Fonte: Própria autora 

  

Pode ser observado que os CP que passaram doze meses envelhecendo 

naturalmente apresentaram uma curva de vida de fadiga acima da curva proveniente dos CP 

envelhecidos em estufa, de acordo com a metodologia de Bell et al. (1994) (mistura asfáltica 

compactada) e de Partl et al. (2012) (mistura asfáltica solta). Fazendo um paralelo com os 

resultados de MR e RT a 25ºC encontrados, pode ser dito que, quanto maior os valores de MR 

ou RT, maior será a vida de fadiga de uma amostra ensaiada a tensão controlada. Nesse caso, 

os CP envelhecidos durante doze meses (submetidos aos raios solares e chuva) apresentaram 

maiores RT e maior vida de fadiga, quando comparados aos CP envelhecidos em estufa. 
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A Tabela 27 mostra as equações das linhas de tendência e as correlações 

encontradas para os resultados de vida de fadiga das misturas asfálticas avaliadas nesse 

trabalho. Para todas as amostras foram determinadas as equações das linhas de tendência com 

funções potenciais apresentando boas correlações (R² mínimo de 0,92). 

 

Tabela 27 - Equações e correlações das linhas de tendência encontradas a partir dos resultados 

de fadiga 

Código das 

Misturas 
Equação R

2
 

MRC Não realizado 

MRL Não realizado 

M3mC N = 1.795,4Δζ
-3,688 

0,98 

M3mL N = 794,09Δζ
-4,198

 0,98 

M5mC Não realizado 

M5mL Não realizado 

M9mC N = 1.345,1Δζ
-4,437

 0,94 

M12mC N = 5.910,5Δζ
-6,444

 0,96 

Mc5dC N = 502,83Δζ
-3,357

 0,95 

Mc5dL N = 267,52Δζ
-3,891

 0,92 

Ms2dC N = 1.314,7Δζ
-4,348

 0,99 

Ms2dL N = 629,63Δζ
-2,761

 0,98 

Ms5dC N = 1.180,3Δζ
-4,367

 0,98 

Ms5dL Não realizado 

Ms7dC N = 1.426,7Δζ
-2,895

 0,92 

Ms7dL N = 810,1Δζ
-2636

 0,98 

Ms9dC Não realizado 

Ms9dL Não realizado 

Fonte: Própria autora 

 

4.3.4 Módulo Dinâmico |E*| 
 

 

Estes ensaios foram realizados em CP: (i) envelhecidos naturalmente durante três, 

cinco, nove e doze meses; (ii) CP envelhecidos em estufa; (iii) CP provenientes das misturas 

asfálticas envelhecidas em estufa; e (iv) CP sem envelhecimento, chamados de misturas de 

referência. Com os resultados desse ensaio foi possível construir a curva mestra de |E*| de 

cada mistura asfáltica analisada (Figuras 61 e 62). 
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Figura 61 - Curvas mestras de |E*| para as misturas asfálticas com CAP convencional 

 

 

Figura 62 - Curvas mestras de |E*| para as misturas asfálticas com CAP + 2% de LCC 

 
Fonte: Própria autora 
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menos envelhecidas, tanto para os CP com CAP convencional como para os CP com CAP + 

2% de LCC. Isso significa que as misturas asfálticas mais envelhecidas apresentam uma 

maior rigidez em baixas frequências e em altas temperaturas, quando comparadas aquelas 

menos envelhecidas. 

A Figura 63 apresenta as curvas mestras de |E*| para os CP com CAP 

convencional e dos CP com CAP + 2% de LCC envelhecidos através das metodologias 

propostas por Bell et al. (1994) (mistura asfáltica compactada envelhecida em estufa durante 

cinco dias) e Partl et al. (2012) (mistura asfáltica solta envelhecida em estufa durante cinco 

dias). 

 

Figura 63 - Curvas mestras de |E*| para os CP envelhecidos através das metodologias 

sugeridas por Bell et al. (1994) e por Partl et al. (2012) 

Fonte: Própria autora 

 

Como pode ser visto, na Figura 63, as curvas estão próximas e as rigidezes, nas 

baixas frequências, das misturas asfálticas soltas, que passaram pelo processo de nove dias de 

envelhecimento, são maiores do que aquelas encontradas para as misturas asfálticas 

compactadas que passaram por cinco dias de envelhecimento em estufa. 

As Figuras de 64 a 69 mostram as diferenças de rigidezes entre as misturas 

asfálticas que passaram pelo mesmo processo de envelhecimento, sendo uma composta pelo 

CAP convencional e a outra pelo CAP + 2% de LCC. 
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Figura 64 - Curva mestra de |E*| para as misturas asfálticas de referência 

 
 Fonte: Própria autora 

 

Figura 65 - Curvas mestras de |E*| dos CP envelhecidos em estufa durante cinco dias 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 66 - Curvas mestras de |E*| das misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante dois 

dias 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 67 - Curvas mestras de |E*| das misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante 

cinco dias 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 68 - Curvas mestras de |E*| das misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante sete 

dias 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 69 - Curvas mestras de |E*| das misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante 

nove dias 

 
Fonte: Própria autora 
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observado, também, que em baixas frequências as curvas estão praticamente sobrepostas. 

Provavelmente o LCC não atuou diminuindo as rigidezes das misturas asfálticas envelhecidas. 

Com exceção das misturas asfálticas envelhecidas em estufa durante dois dias, de acordo com 

Partl et al. (2012). 

 

4.3.5 Creep Dinâmico (CD) 

 

O ensaio de CD foi realizado à temperatura de 60ºC sendo ensaiados três CP de 

cada mistura analisada e finalizado quando o FN foi atingido. Os valores de flow number (FN) 

encontrados ficaram abaixo de 300, valor considerado por Nascimento (2008) como adequado 

para misturas asfálticas que estejam revestindo rodovias com tráfego médio. Pode ser visto, na 

Tabela 28, que as misturas asfálticas analisadas no presente trabalho não satisfazem essa 

condição.  

 

Tabela 28 - Valores de flow number (FN) encontrados para as misturas asfálticas avaliadas no 

presente trabalho 

 

Códigos das 

Misturas  

FN DP CV (%) 

MRC 67 8 12 

MRL 65 7 11 

Mc5dC 135 13 9 

Mc5dL 221 9 4 

Ms2dC 144 17 12 

Ms2dL 155 3 2 

Ms5dC 136 4 3 

Ms5dL 160 15 10 

Ms7dC 103 3 3 

Ms7dL 104 1 1 

Ms9dC 160 14 12 

Ms9dL 158 19 13 

Fonte: Própria autora 

 

Como pode ser visto na Figura 70, as misturas asfálticas não envelhecidas, tanto 

aquelas compostas por CAP convencional como as compostas por CAP + 2% de LCC 
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apresentaram menor resistência a deformação permanente, quando comparadas a resistência 

das misturas asfálticas envelhecidas. A Figura 70 apresenta os resultados de CD para cada 

mistura asfáltica e para cada tipo de envelhecimento analisado. 

 

Figura 70 - Resultados dos ensaios de Creep Dinâmico (CD) das misturas asfálticas com CAP 

convencional e com CAP + 2% de LCC (continua ) 
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Fonte: Própria autora 

 

 As misturas asfálticas, compactadas, envelhecida em estufa de acordo com a 

metodologia sugerida por Bell et al. (1994) com CAP + 2% de LCC apresentou resistência à 

deformação permanente (FN) mais elevada se comparada a todas as misturas asfálticas 

executadas no presente trabalho. Essa mesma mistura asfáltica também apresentou vida de 

fadiga superior (para os menores valores de ∆ζ), quando comparada aquela obtida para a 

mistura asfáltica submetida ao mesmo processo de envelhecimento, mas com CAP 

convencional.  
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Figura 71 - Valores de FN para as misturas asfálticas com CAP convencional 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 72 - Valores de FN para as misturas asfálticas com CAP + 2% de LCC 

 
Fonte: Própria autora 
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Como mencionado anteriormente, os valores de FN para as misturas asfálticas 

ensaiadas foram inferiores a 300. Um dos motivos que pode ter influenciado esse resultados 

foi a quantidade de giros executados durante o processo de compactação (máximo de 25 

giros). É aconselhável que o número de giros para a compactação de CP grandes (100mm × 

150mm), para a determinação de FN (Vv=7,0%), deve variar de 30 a 60 (NASCIMENTO, 

2008). Para as misturas asfálticas é importante considerar as diferentes geometrias (diferentes 

números de  giros)  dos CP. Acredita-se essa diferença pode ter influenciado nos resultados 

dos ensaios. 

 

4.4 Resumo dos Resultados Encontrados 

 

        Para finalizar esse capítulo apresenta-se um resumo dos resultados encontrados a 

partir dos ensaios realizados no CAP (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Resumo dos resultados dos ensaios nos CAP analisados 

ENSAIOS 
CURTO PRAZO LONGO PRAZO 

INICIAL RTFOT BRANCO 5 DIAS PAV 9 DIAS 

PENETRAÇÃO 

RETARDOU O ENVELHECIMENTO 

NÃO FOI OBSERVADO 

O EFEITO 

RETARDANTE E 

REDUTOR DE RIGIDEZ  

PONTO DE 

AMOLECIMENTO 

VISCOSIDADE 

Ea 

TUC 

INFRAVERMELHO 

SARA 

REOLOGIA 

Fonte: Própria autora 

 

O LCC agiu retardando o envelhecimento do CAP quando as amostras foram 

submetidas aos processos de envelhecimento a curto prazos. Porém, quando submetidas aos 

processos de envelhecimento a longo prazo, essas amostras de CAP modificado não 

apresentaram melhorias relacionadas ao uso do LCC. O processo de recuperação do CAP 

pode ter causado a polimerização do LCC já envelhecido a longo prazo e esse fato pode ter se 

sobressaído aos efeitos do LCC. É importante lembrar que além do processo de recuperação 

do CAP houve, também, o processo de modificação do CAP que submeteu o CAP modificado 

com 2% de LCC a uma temperatura de 160ºC durante uma hora. 
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A Tabela 30 apresenta um resumo dos resultados encontrados a partir dos ensaios 

realizados nas misturas asfálticas. De maneira geral, pode ser dito que o LCC reduziu a 

rigidez das amostras analisadas, tanto as envelhecidas a curto, como a longo prazo. 

 

Tabela 30 - Resumo dos resultados dos ensaios em misturas asfálticas 

ENSAIOS 

CURTO PRAZO LONGO PRAZO 

BRANCO 5 DIAS 9 DIAS 

MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

REDUZIU A RIGIDEZ 

 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

VIDA DE FADIGA 

MÓDULO DINÂMICO ATENUOU O ENRIGECIMENTO (CURVAS SOBREPOSTAS) 

TENDÊNCIA A  AUMETAR O FN CREEP DINÂMICO 

Fonte: Própria autora 

 

É importante lembrar que nesta pesquisa o envelhecimento natural das misturas 

asfálticas aconteceu no período de uma ano, durante os meses de dezembro de 2012 a 

dezembro de 2013. A partir dos resultados encontrados, tando para as misturas como para os 

CAP extraídos das mesmas, pode ser dito que o período de envelhecimento natural de um ano 

(intensidade dos raios UV e chuvas) não foi o suficiente para causar alterações consideráveis 

aos materiais analisados. É possível que alguns resultados de ensaios tenham sido 

influenciados pela variabilidade dos próprios ensaios. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao final do estudo percebe-se que o LCC apresenta um potencial retardante de 

envelhecimento para materiais asfálticos (CAP e misturas asfálticas) maior quando os 

processos de envelhecimentos realizados foram menos severos (RTFOT e envelhecimento da 

mistura asfáltica compactada em estufa durante cinco dias). Já quando os processos de 

envelhecimentos desses materiais foram mais agressivos (PAV e envelhecimento das misturas 

asfálticas soltas em estufa durante nove dias) o LCC não apresentou o mesmo efeito. 

Provavelmente os efeitos da interação agregado-ligante se sobrepuseram ao efeito do LCC. 

 Ao se comparar os parâmetros empíricos, químicos e reológicos do CAP 

convencional e do CAP modificado com 2% de LCC, em massa, para amostras: virgens e 

envelhecidas através do uso do RTFOT (curto prazo) e do PAV (longo prazo), pode-se 

concluir que: (i) O LCC deixou o CAP 50/70 não envelhecido com características físicas 

semelhantes a um CAP 85/100, o que indica que esse aditivo poderá ser empregado em 

ligantes asfálticos mais viscosos como o CAP 30/45, caso se queira diminuir a viscosidade do 

mesmo; (ii) O LCC também atuou diminuindo a rigidez do CAP envelhecido no RTFOT; (iii) 

Já os resultados destes ensaios, realizados nas amostras após o envelhecimento no PAV, 

mostraram que o LCC não reduziu a rigidez do CAP da mesma forma, apresentando 

características similares as do CAP convencional. Provavelmente, o aumento da rigidez do 

CAP modificado esteja associado a polimerização do LCC decorrente do aquecimento mais 

agressivo causado pelo processo de envelhecimento no PAV.  

 Comparando os parâmetros empíricos, químicos e reológicos de amostras de CAP 

recuperadas a partir de misturas asfálticas (i) sem envelhecimento de longo prazo, (ii) 

envelhecidas naturalmente (a céu aberto) por diferentes períodos e (iii) envelhecidas em 

estufa (mistura solta e compactada), conclui-se que: os resultados dos ensaios realizados nos 

CAP recuperados após os processos de envelhecimento das misturas asfálticas mostraram que 

o LCC atuou diminuindo a rigidez do CAP, com exceção do CAP modificado recuperado da 

mistura asfáltica envelhecida durante nove dias em estufa. Acredita-se que neste caso tenha 

acontecido o processo de polimerização do LCC. 

 As propriedades do CAP mais afetadas pelos processos de envelhecimento foram 

a penetração, a viscosidade e as reações termo-oxidativas representadas pelas áreas de 

carbonilas (no processo oxidativo a formação das carbonilas foi predominante). Pode-se 

concluir também que o processo de extração e recuperação do CAP causa envelhecimento ao 

mesmo. 
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 Os resultados dos ensaios empíricos e reológicos no CAP convencional 

demonstraram que existiu equivalência entre os processos de envelhecimento da mistura 

asfáltica envelhecidas em estufa (durante nove dias), e o envelhecimento natural dos CP por 

12 meses. Isso indica que, levando em consideração o CAP convencional, esses processos de 

envelhecimento apresentaram resultados semelhantes para as misturas asfálticas citadas. 

Ainda analisando o CAP convencional, conclui-se que os processos de envelhecimento mais 

agressivos foram o PAV, o envelhecimento em estufa da mistura asfáltica solta durante nove 

dias e o envelhecimento natural da mistura asfáltica compactada durante 12 meses.  

 O ensaio de caracterização estrutural por FTIR se mostrou capaz de representar o 

envelhecimento do CAP convencional. Através desse ensaio foi verificado que o 

envelhecimento do CAP convencional recuperado a partir da mistura asfáltica compactada, 

envelhecida naturalmente durante doze meses, apresentou as maiores bandas de absorbâncias 

para as carbonilas e para os sulfóxidos. Acredita-se que o intemperismo climático (intensidade 

dos raios UV e chuvas) e a interação com os agregados aquecidos aumentaram o 

envelhecimento dessas amostras quando comparadas as demais. 

 O envelhecimento, assim como a adição do LCC, causaram um aumento nos 

valores de Gmm e Vv das misturas asfálticas. Acredita-se que uma parte dos componentes 

fenólicos do LCC técnico (presentes no CAP modificado), assim como, as frações mais leves 

do CAP ao serem submetidos ao envelhecimento em estufa durante nove dias, possivelmente, 

volatilizaram e causaram o aumento dos valores de Gmm e Vv das misturas asfálticas. 

 As misturas asfálticas com CAP modificado apresentaram uma tendência de 

redução da rigidez, esta tendência foi observada através dos resultados dos ensaios de MR, 

RT e VF. Já nos ensaios de |E*| e CD, a adição do LCC não alterou consideravelmente as 

rigidezes das misturas envelhecidas. Pode-se dizer ainda que a adição do LCC melhorou 

(mesmo que sutilmente) a resistência à deformação permanente das misturas avaliadas. 

Acredita-se ainda que este ganho esteja associado à já citada polimerização do LCC. 

 Analisando a caracterização das misturas asfálticas, pode-se concluir que o 

processo de envelhecimento que mais se assemelha ao processo de envelhecimento natural de 

um ano é  aquele que envelhece a mistura asfáltica solta em estufa (durante nove dias) à 85ºC. 

Pode-se concluir também, que o envelhecimento natural de um ano das misturas asfálticas 

propiciou um ganho na resistência ao trincamento por fadiga, haja vista que os CP avaliados 

no teste de VF precisaram de mais golpes para romperem. 
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As sugestões para o desenvolvimento de futuros trabalhos são: 

 

a) Realizar o processo de envelhecimento em câmaras de envelhecimento UV 

para compará-lo ao processo de envelhecimento natural;  

b) Realizar comparação entre as propriedades o CAP recuperado do centro do CP 

e o CAP recuperado da parte externa do CP; 

c) Investigar como a coesão, a adesão e as propriedades de resistência ao dano por 

umidade das misturas asfálticas podem ser influenciadas pelo processo de 

envelhecimento das mesmas;  

d) Realizar o envelhecimento de misturas asfálticas soltas compostas por 

diferentes agregados (diferentes fontes), para verificar a influências dos 

mesmos no processo de envelhecimento; 

e) Realizar o envelhecimento em estufa, tanto das misturas asfálticas soltas, como 

das compactadas por mais de 9 dias e comparar os impactos desses processos 

de envelhecimentos nas caracterização mecânica dessas misturas asfálticas; 

f) Com a utilização de modelos matemáticos, tentar prever o envelhecimento de 

misturas asfálticas com a utilização dos parâmetros: área de carbonila e rigidez 

do CAP (G*). 
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