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M. C. MENDONÇA 

RESUMO 

 

Os problemas encontrados nas ruas e avenidas das cidades brasileiras tem revelado a falta de 

manutenção por parte dos poderes públicos, além da escolha inadequada de materiais e técnicas 

construtivas, o que vem desencadeando a aceleração da formação de patologias nos pavimentos. 

Nesse contexto, se insere o presente trabalho, com o objetivo de buscar alternativas ambientais, 

técnicas para a melhoria na qualidade e desempenho dos pavimentos asfálticos. Para tanto, 

propõe-se a incorporação de carbonato de cálcio (CaCO3), obtido pelo reaproveitamento da 

casca de ovo, ao ligante asfáltico, de maneira a melhorar as propriedades desse material para a 

produção de revestimentos asfálticos mais resistentes, além de combater o desperdício de 

materiais, e diminuir a exploração de recursos naturais e a redução dos passivos nos aterros 

sanitários. Para tanto, foram realizados estudos em laboratório, compreendendo desde a 

caracterização do elemento modificador (fíler mineral alternativo), quanto as características 

físicas e reológicas do ligante asfáltico modificado. Os resultados obtidos por meio deste estudo 

mostraram que o fíler mineral alternativo, produzido a partir da casca de ovo, possui um bom 

potencial na melhoria das características físicas e reológicas do ligante asfáltico CAP 50-70, 

bem como no aumento da estabilidade e da resistência a tração, além da diminuição da fluência 

das misturas asfálticas. Assim, isso pode representar um ganho técnico, na melhoria da 

qualidade dos pavimentos, e ambiental, no combate ao desperdício de materiais gerados pela 

sociedade e que a priori não apresentariam nenhum potencial de reutilização. 

Palavras-Chave: Ligante asfáltico, Carbonato de Cálcio, Fíler Mineral, Mástique Asfáltico, 

Casca de Ovo.



 

ABSTRACT 

 

The problems encountered in the streets and avenues of Brazilian cities have revealed the lack 

of maintenance by the public authorities, as well as the inadequate choice of materials and 

constructive techniques, which has triggered the acceleration of pathologies in pavements. In 

this context, the present work is inserted, with the objective of seeking environmental 

alternatives, techniques to improve the quality and performance of asphalt pavements. In order 

to do so, it is proposed the incorporation of calcium carbonate (CaCO3), obtained by the reuse 

of the eggshell, to the asphalt binder, to improve the properties of this material for the 

production of more resistant asphalt roads, besides combating the waste reduction of natural 

resources and the reduction of liabilities in landfills. For this, laboratory studies will be carried 

out, including the characterization of the modifier element (alternative mineral filler), as well 

as the physical and rheological characteristics of the modified asphalt binder. The results 

obtained by means of this study showed that the alternative mineral filler, produced from the 

eggshell, has a good potential in the improvement of the physical and rheological characteristics 

of the asphalt binder and asphalt mistures, as well as in the increase of stability and resistance 

the traction, besides the decrease of the fluency. This represents a technical gain, in the 

improvement of the quality of pavements, and environmental, in the fight against the waste of 

materials generated by society and that would not present any potential for reuse. 

Keywords: Asphalt Binder, Calcium Carbonate, Mineral Filler, Asphalt Mastic, Eggshell.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O revestimento asfáltico consiste de uma camada impermeável, capaz de resistir às tensões 

aplicadas pelo contato pneu-pavimento, visando proporcionar uma melhor condição de conforto 

e segurança aos usuários que nele trafegam, de forma a evitar acidentes e diminuir os custos 

operacionais decorrentes da utilização das vias. Contudo, segundo a 21ª edição da Pesquisa de 

Rodovias, publicada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2017.a), foi constatada 

uma queda de qualidade no estado geral das rodovias brasileiras, em que 51% da extensão dos 

pavimentos, no estado de Goiás, apresentaram uma avaliação ruim ou péssima, dos quais 43,8% 

das camadas do revestimento apresentaram algum tipo de desgaste, enquanto que menos da 

metade dos pavimentos, 49,0%, foram consideradas em condições ótimas ou boas. 

Ainda segundo a pesquisa divulgada pela CNT (2017.b), entre 2004 e 2016, o governo federal 

autorizou R$ 6,44 bilhões em investimentos nas rodovias públicas federais em Goiás, porém 

desembolsou apenas R$ 5,07 bilhões (78,7%). Os recursos efetivamente pagos foram 

destinados, em sua maioria, aos trabalhos de adequação e manutenção, conforme apresentado 

pela Figura 1.1. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016 e 

2015, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 3,6% em comparação com os anos 

anteriores, na maior recessão da história recente do país, (IBGE, 2017). Esses valores ajudam 

a compreender os cortes de gastos e os ajustes aplicados na destinação dos recursos para a 

adequação, construção e manutenção das rodovias no país. 

Figura 1.1 – Investimento público federal na infraestrutura rodoviária por tipo de intervenção. 

Fonte: CNT (2017.b). 
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Uma reportagem publicada pelo jornal O Popular (2017), revela uma situação recorrente na 

cidade de Goiânia, no qual o aparecimento de “panelas” nas ruas e avenidas se intensifica após 

o início do período chuvoso na capital. A reportagem ainda apresenta, que os trabalhos de 

restauração realizados pela prefeitura são principalmente do tipo tapa-buracos, não recuperando 

integralmente a estrutura do pavimento, além disso, os servidores da prefeitura relatam que 

faltam equipamentos e insumos adequados para que haja uma pavimentação de qualidade. Essa 

situação prejudica o usuário e coloca em risco a sua segurança e o conforto na hora de dirigir, 

causando prejuízos, podendo levar a graves acidentes. 

Na busca por melhores condições de rodagem, o desenvolvimento de revestimentos mais 

resistentes tem se mostrado uma alternativa bastante estudada nos últimos anos, de forma a 

gerar melhores condições de desempenho para os pavimentos asfálticos. (ZAGONEL, 2013). 

Dentro deste contexto, tem sido realizada a incorporação de materiais alternativos na produção 

das misturas asfálticas, de forma que quando garantido os requisitos técnicos e econômicos, a 

sua utilização pode minimizar os problemas ambientais e econômicos pelos quais o país tem 

passado. (ANTUNES et al., 2017; NCIRI et al., 2018). 

1.1. JUSTIFICATIVA 

O aumento das solicitações de tráfego, causadas pelos excessos de peso, aliado as elevadas 

temperaturas encontradas no Brasil, tem contribuído para a formação de patologias nos 

pavimentos, resultando em maiores custos de manutenção e desconforto aos usuários. Nesse 

sentido, este trabalho se justifica pela busca de materiais que possam melhorar as condições de 

desempenho dos materiais empregados para a construção dos revestimentos asfálticos goianos, 

dos quais vem apresentando deterioração prematura, conforme apresentado pela CNT (2017.a). 

Além disso, a falta de investimento público na infraestrutura rodoviária, faz com que se busque 

novos materiais alternativos que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e ambientais. 

Neste sentido, o aproveitamento de materiais reciclados com potencial para substituir materiais 

convencionais na construção de pavimentos, possui diversas vantagens, dentre elas; a redução 

dos impactos causados pela ação extrativista sobre as reservas naturais, além do 

reaproveitamento de resíduos, de maneira a combater o desperdício de materiais, podendo ser 

utilizado para a melhoria na qualidade e no desempenho dos pavimentos asfálticos brasileiros. 
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Segundo Nazari, Naderi e Nejad (2018), a aplicação de alguns fílers minerais possuem um 

efeito antioxidante, aumentando a vida de fadiga do ligante. Dessa forma, pretende-se avaliar a 

incorporação de um fíler alternativo, produzido a partir da casca de ovo, ao cimento asfáltico 

de petróleo (CAP). Assim, este estudo poderá trazer informações relevantes a respeito da 

incorporação desse fíler no desempenho ligante asfáltico, além de contribuir para a tomada de 

decisão durante a utilização deste material. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo geral avaliar as alterações das 

propriedades das misturas asfálticas modificadas por meio da incorporação de um fíler mineral 

alternativo, produzido a partir do reaproveitamento da casca de ovo. Além disso, busca-se 

avaliar o comportamento físico, químico e reológico do ligante asfáltico modificado. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos deste trabalho, citam-se as seguintes etapas experimentais e 

análises a serem realizadas: 

➢ Obter as propriedades químicas, físicas e morfológicas do fíler mineral; 

➢ Avaliar quais as propriedades do fíler influenciam no comportamento do CAP 50-70; 

➢ Definir o teor ótimo de fíler para a modificação do ligante asfáltico; 

➢ Analisar as propriedades físicas e reológicas do ligante asfáltico modificado; 

➢ Compreender o efeito da incorporação do fíler nas misturas asfálticas.



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo consiste na apresentação da teoria aplicada à problemática encontrada neste 

trabalho. Serão apresentados temas a respeito da qualidade dos revestimentos asfálticos 

brasileiros, além de informações sobre as modificações dos seus materiais constituintes na 

busca por melhores índices de desempenho, com foco principal nos ligantes asfálticos. 

2.1. DESEMPENHO DOS REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS 

A maioria das rodovias brasileiras utilizam o Concreto Asfáltico (CA), também conhecido 

como Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), como o principal tipo de revestimento 

do pavimento. Segundo Bernucci et al. (2010), 95% das estradas pavimentadas no país são de 

revestimento asfáltico, além de ser amplamente utilizado nas vias urbanas das cidades. Os 

pavimentos são estruturas compostas por diversas camadas, sendo que o revestimento é a 

camada que recebe a ação direta das cargas de tráfego, e sua finalidade é resistir as tensões 

horizontais de tração devido à flexão do pavimento, além de distribuir as tensões verticais à 

base, conforme apresentado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Tensões atuantes na estrutura do pavimento. Fonte: Adaptado de Medina e Motta (2015). 

 

Conforme apresenta a especificação de serviço ES 031 (DNIT, 2006), os pavimentos flexíveis 

consistem na mistura apropriada de agregados, ligante asfáltico e material de enchimento (fíler). 

Bernucci et al. (2010), evidenciam que esses materiais devem formar uma camada capaz de 

resistir aos esforços do contato pneu-pavimento, que variam de acordo com a carga e a 
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velocidade dos veículos. Os autores ressaltam que os materiais pétreos, ou agregados, podem 

variar quanto à origem, porém eles devem garantir os requisitos mínimos de estabilidade, 

durabilidade e resistência, de acordo com o clima e o tráfego previsto para o local do projeto. 

Ainda assim, o ligante asfáltico, representa o elemento aglutinante da mistura, e possui a função 

de impermeabilizar e proporcionar a flexibilidade desejável ao pavimento. Já o material de 

enchimento, também conhecido como fíler, possui a função de preencher os vazios da mistura, 

aumentando a adesividade entre o agregado e o ligante, enrijecendo a mistura asfáltica. 

Além de servir como uma camada que recebe, resiste e distribui os esforços aplicados, a 

superfície de rolamento visa proporcionar melhores condições de conforto e segurança aos 

usuários que nela trafegam. A norma rodoviária PRO 009 (DNIT, 2003) estabelece alguns 

procedimentos, que permitem avaliar subjetivamente o grau de conforto e suavidade 

proporcionados pela superfície dos pavimentos. 

Essa análise pode ser realizada por meio do Valor de Serventia Atual (VSA), que representa a 

avaliação subjetiva de um grupo de avaliadores, sobre a capacidade do pavimento em atender 

às exigências do tráfego que atuam sobre ele. Pavimentos novos e bem executados, apresentam 

um alto VSA, o que representa boa segurança e conforto. Porém, se o valor de VSA for baixo, 

as condições apresentadas pelo pavimento não são adequadas, transmitindo insegurança e 

desconforto ao usuário. A Figura 2.2 apresenta duas vias com situações de serventia opostas. 

Figura 2.2 – Vias com diferentes índices de serventia. a) alto índice de serventia b) baixo índice de serventia. 

Fonte: CSN engenharia (2018)1 e Charles Oliveira/RBS TV (2015)2. 

   

                                                 
1 Rodovia BR-070 | Disponível em: http://csnengenharia.com.br/rodovia-br-070 
2 Buracos na pista atrapalham veranistas de Costa do Sol | Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-

do-sul/noticia/2012/02/veranistas-reclamam-de-buracos-em-avenida-do-litoral-norte-do-rs.html 
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Esse tipo de avaliação é relevante, pois permite exprimir o grau de deterioração, e as condições 

em que se encontra a estrutura do pavimento. Cada tipo de patologia representa uma condição 

peculiar quanto às percepções causadas aos usuários, e por meio da qualidade de serviço gerada 

pela interação entre veículo e revestimento, pode-se avaliar o pavimento suficiente ou não. 

Segundo Senço (1997), uma via que apresenta um mau estado de conservação necessita de 

serviços de manutenção, essas intervenções se traduzem em benefícios aos usuários, de forma 

a diminuir os custos de operação, dos tempos de viagem e de percurso, garantindo uma maior 

economia geral no custo do transporte. A pesquisa divulgada pela CNT (2017.b), revelou que 

61,8% da extensão das rodovias pesquisadas tiveram o estado geral considerado regular, ruim 

ou péssimo, ou seja, apresentam problemas de segurança e conforto aos usuários. 

De forma a avaliar o momento mais oportuno para se realizar a recuperação de um pavimento, 

Villibor et al. (2009) realizaram um análise, apresentado pela Figura 2.3, que mostra a estrutura 

de um pavimento projetada para um período de projeto de 12 anos, na qual o custo estimado 

para a sua manutenção seria de US$ 6 m² a US$ 7 m², após alcançado nove anos da vida útil. 

Contudo, caso os serviços de recuperação sejam retardados em dois anos, esse custo receberia 

um acréscimo de 6 vezes o valor anterior, passando a ser de aproximadamente US$ 30 m² a 

US$ 32 m². Isso revela que os altos valores de adequação e manutenção apresentados na Figura 

1.1 poderiam ser diminuídos, caso fossem adotadas medidas preventivas para a manutenção do 

índice de serventia das rodovias, proporcionando melhores condições de conforto e segurança 

aos usuários, além da economia dos recursos financeiros do país. 

Figura 2.3 – Deterioração do pavimento e programa de manutenção. Fonte: Villibor et al. (2009). 
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Segundo relatório produzido pela CNT (2017.b), as propriedades dos materiais que compõem 

o pavimento se alteram a partir do uso, piorando gradualmente. Essa situação está relacionada 

a deterioração prematura do pavimento, mas também às características do tráfego e às condições 

climáticas. Ainda assim, a não realização adequada do controle tecnológico durante a execução 

das obras e a falta de manutenção tem levado a formação de boa parte das patologias 

encontradas nos pavimentos brasileiros. Alguns exemplos dessas patologias podem ser 

observados na Figura 2.4. 

Figura 2.4 – Exemplos de patologias encontradas. a) Afundamento na trilha de roda b) Trincas interligadas c) 

Trincas longitudinais d) Buracos ou Panelas. Fonte: CNT (2018). 

  

   

Além disso, o estudo ressalta alguns pontos relevantes na análise da durabilidade dos 

pavimentos nacionais, dentre eles, podemos citar: que o método de dimensionamento utilizado 

no país não contempla as teorias sobre o comportamento elástico das camadas, utilizando o 

método empírico do Engº Murillo Lopes, desenvolvido na década de 1960; no qual não há a 

consideração da diversidade climática encontrada no país, o que afeta diretamente o 

comportamento dos materiais e sua capacidade de suporte. 
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Segundo a ABCR (2008), para que a camada de revestimento asfáltico apresente um bom 

desempenho em situações nas quais estará submetida a temperaturas elevadas e a longos tempos 

de carregamento, os materiais constituintes das misturas devem apresentar maior rigidez, maior 

resistência mecânica e menor deformação permanente. Isso revela que as propriedades dos 

agregados e dos ligantes asfálticos apresentam uma influência significativa no comportamento 

das misturas, condicionando o seu desempenho e sua durabilidade. 

Em Goiás, as misturas asfálticas são produzidas principalmente com micaxisto enquadrado na 

faixa C, além da utilização do ligante CAP 50-70. Segundo Júnior e Rocha (2013), esse fato 

pode explicar a existência de patologias ligadas ao asfalto recorrentes nas vias, pois existe a 

falta de estudos que comprovem o melhor desempenho desses materiais nas condições 

encontradas na região. Dessa forma, é necessário definir o tipo mais adequado de CAP a ser 

utilizado na mistura, em função do tipo de solicitação a que estará submetido o pavimento, além 

da escolha adequada da distribuição granulométrica dos agregados, de modo a aumentar ou 

diminuir a rigidez da mistura, para que se possa aumentar a vida útil do revestimento asfáltico. 

2.2. LIGANTES ASFÁLTICOS 

Os ligantes asfálticos são materiais formados a partir do betume por meio da associação de 

hidrocarbonetos, que se apresentam no estado sólido ou semissólido à temperatura ambiente, 

podendo ser encontrados na natureza, Cimento Asfáltico Natural (CAN), ou, obtidos por meio 

do refino do petróleo, Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). 

2.2.1. Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

Conforme a NBR 7208 (ABNT, 2006), o cimento asfáltico de petróleo (CAP), representa um 

material industrializado, obtido por meio da destilação do petróleo, com características 

termoviscoelásticas. Bernucci et al. (2010), revelam que as suas propriedades aglutinantes são 

capazes de unir os agregados, conferindo coesão e trabalhabilidade, além de impermeabilizar, 

e resistir à ação de cargas e intempéries sobre a camada do revestimento. 

No Brasil, o ligante asfáltico é classificado por meio do ensaio de penetração, e suas 

especificações estão prescritas no Regulamento Técnico Nº 03 da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP, 2005). Os principais tipos de CAP utilizados são: CAP 

30-45, CAP 50-70 e o CAP 85-100, além dos diversos tipos de asfaltos modificados. 
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Devido ao seu aspecto sólido à temperatura ambiente, ele deve ser aquecido a uma determinada 

temperatura para que atinja a consistência adequada para a sua utilização em pavimentação, 

conforme apresentado na Figura 2.5. Ele é comumente empregado na produção dos Concretos 

Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), além da sua aplicação nos tratamentos superficiais. 

Figura 2.5 – Comportamento visco-elástico do ligante asfáltico. 

Fonte: National Center for Asphalt Technology (2018)3. 

 

Segundo Bernucci et al. (2010), o comportamento termoviscoplástico do ligante manifesta-se 

no comportamento mecânico, sendo suscetível à velocidade, ao tempo e à intensidade de 

carregamento, além da temperatura de serviço. O Relatório Técnico apresentado pela 

Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR, 2008), apresenta diversos 

fatores que devem ser verificados durante a escolha do tipo de CAP para composição das 

misturas asfálticas, estes fatores estão resumidos na Tabela 2.1 e são listados a seguir: 

Tabela 2.1 – Principais fatores que influenciam na escolha do CAP. Fonte: Adaptado de ABCR (2008). 

 

                                                 
3 Comportamento Viscoso dos Ligantes Asfálticos | Disponível em: 

http://www.eng.auburn.edu/research/centers/ncat/education/training/industry/asphalt-binder-technician.html 
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➢ Influência da carga: a influência da carga se deve ao tipo de carregamento e ao tempo 

de atuação dessa carga. Em locais onde a velocidade dos veículos é alta, o tempo de 

aplicação da carga é baixo, e o CAP irá apresentar comportamento sólido, neste caso o 

ligante deverá possuir elasticidade suficiente para minimizar o aparecimento de trincas 

e fissuras no revestimento asfáltico. Em situações onde a velocidade dos veículos é 

baixa, o tempo de aplicação da carga é maior, e o CAP irá apresentar comportamento 

líquido, dessa forma, ele deve possuir características que minimizem a ocorrência de 

deformações permanentes nas trilhas de roda, devendo apresentar alto ponto de 

amolecimento e baixa penetração. (ABCR, 2008). 

➢ Estrutura do Pavimento: os valores de tensões e deflexões apresentados pelos 

materiais constituintes da estrutura do pavimento, devem ser levados em conta. Em 

situações onde as deflexões do pavimento são pequenas, utiliza-se o CAP de maior 

consistência, para diminuir a ocorrência das deformações permanentes. Para valores de 

deflexões elevados, recomenda-se a utilização de um CAP menos consistente, de modo 

a minimizar o aparecimento de fissuras. (ABCR, 2008). 

➢ Influência da temperatura: para que o revestimento apresente desempenho 

satisfatório é preciso que ele possua coesão e elasticidade adequadas, de modo a suportar 

os efeitos provocados pela temperatura. Em baixas temperaturas, o CAP tem 

comportamento semelhante ao de um sólido, podendo haver a formação de trincas e 

fissuras no revestimento. Para altas temperaturas, o CAP apresenta comportamento 

semelhante à de um líquido, com tendência de escoamento, o que leva a formação de 

deformações permanentes na camada de revestimento. (ABCR, 2008). 

➢ Influência do clima: o tipo de clima no qual o pavimento será executado é outro fator 

importante durante a escolha do CAP. Regiões onde as temperaturas são elevadas, como 

por exemplo as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o CAP indicado é aquele que 

apresenta alto ponto de amolecimento e baixa penetração, de modo a minimizar às 

deformações permanentes. Já em regiões de baixas temperaturas, como as regiões Sul e 

Sudeste, é indicado um CAP que apresente baixo ponto de amolecimento e alta 

penetração, de modo a minimizar a ocorrência de trincas e fissuras. (ABCR, 2008). 

O estudo apresentado por Júnior e Rocha (2013), revela que o principal tipo de ligante utilizado 

nas obras de pavimentação da região metropolitana de Goiânia tem sido o CAP 50-70. Contudo, 

segundo Oliveira, Andrade e Laperche (2014), a utilização desse material não tem revelado 

resultados satisfatórios para o uso em revestimentos encontrados na região, isso porque, além 
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das condições de tráfego, e das circunstâncias climáticas, o tipo de agregado mais encontrado, 

o micaxisto enquadrado na faixa C, possui forte influência no comportamento da mistura, sendo 

mais aconselhável a utilização do CAP 30-45, e não o CAP 50-70, como vem sendo utilizado. 

2.2.2. Composição Química dos Asfaltos 

Ao longo de milhares de anos, os restos orgânicos de animais e vegetais mortos se depositaram 

sob o leito dos lagos e mares, sendo cobertos lentamente por diversas camadas de sedimentos. 

As altas pressões e temperaturas submetidas a grandes profundidades, fizeram com que este 

material passasse por transformações químicas bastante complexas, dando origem ao petróleo, 

um líquido viscoso e de coloração escura, utilizado como fonte para obtenção de combustíveis 

e matérias-primas importantes no cenário global e nacional. 

Segundo Shell (2016), o petróleo consiste em uma mistura homogênea que necessita de 

aquecimento para que as suas frações sejam separadas, esse processo acontece nas refinarias, 

onde o petróleo passa pelo processo de destilação fracionada. Dessa forma, o resíduo obtido 

após a vaporização de todos os outros componentes presentes no petróleo é chamado de asfalto, 

ele é conhecido por ser uma mistura complexa de hidrocarbonetos não voláteis, com elevada 

massa molecular. A Figura 2.6 apresenta as principais etapas de fracionamento do petróleo para 

obtenção do asfalto. 

Figura 2.6 – Etapas de fracionamento do petróleo. Fonte: Feltre (2004)4. 

 

                                                 
4 Disponível em: Química Geral, Química Orgânica, Volume 3, 6º edição, Ricardo Feltre, Editora moderna, 2004. 
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Bernucci et al. (2010), revelam que os asfaltos são misturas constituídas por diversas 

substâncias, onde 90 a 95% são hidrocarbonetos e 5 a 10% são heteroátomos (nitrogênio, 

oxigênio, enxofre e metais) unidos por ligações covalentes. Os autores ainda destacam, que a 

composição química do asfalto é responsável pelo desempenho físico e mecânico das misturas 

asfálticas, com grande influência nos processos de incorporação de materiais modificantes, 

como por exemplo a incorporação de polímeros. 

A análise de composição química do ligante varia de acordo com o tipo de fracionamento 

realizado no asfalto. (SHELL, 2016). Na Europa, a separação dos constituintes do asfalto é 

realizada por meio do método SARA (S de saturados, A de aromáticos, R de resinas e A de 

asfaltenos), conforme apresentado na Figura 2.7. Bernucci et al. (2010), descrevem que os 

componentes saturados são cadeias retas e ramificadas de hidrocarbonetos que compõem de 5 

a 20% do ligante. Já os componentes aromáticos constituem de 40 a 65% do asfalto e possuem 

baixa massa molecular, com cadeias não saturadas de carbono, o que conferem a eles uma maior 

volatilidade. Esses componentes também são conhecidos como maltenos, e possui grande 

influência em relação ao processo de oxidação dos asfaltos. 

Figura 2.7 – Componentes dos asfaltos. Fonte: Bernucci et al. (2010). 

 

Ainda segundo os autores, os asfaltenos são aglomerados constituídos de hidrocarbonetos 

naftênicos condensados e de cadeias saturadas curtas, formados por associações 

intermoleculares, e representam de 5 a 25% do CAP. Além disso, as resinas representam o 

quarto componente importante presente na composição química dos asfaltos, elas são 

fortemente adesivas, compostas de hidrogênio e carbono, com pequena proporção de oxigênio, 

enxofre e nitrogênio. (BERNUCCI et al., 2010). 
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A dispersão de asfaltenos nos componentes saturados e aromáticos (maltenos), constitui o que 

Girdler (1965) chamou de dispersão coloidal, ou seja, grandes moléculas simples, dispersas em 

uma segunda substância, e imersos em resinas, conhecidas como micelas. Segundo o modelo 

de Yen ou modelo de micelas (YEN, 1991), uma micela é um aglomerado de moléculas polares 

orientadas em uma solução coloidal. Conforme apresentado na Figura 2.8. Essa dispersão pode 

se apresentar na forma de SOL-GEL, em função dos componentes químicos presentes. 

Figura 2.8 – Modelo de micelas de Yen (1991). 

 

O comportamento do CAP como solução (SOL) ou como gelatina (GEL) é governado pelas 

proporções de resinas e asfaltenos presentes no ligante, conforme apresentado por Shell (2016). 

Em quantidades suficientes de resinas e componentes aromáticos, os asfaltenos formam micelas 

com boa mobilidade e resultam em ligantes conhecidos como SOL. Porém, se as frações não 

estão bem balanceadas, há formação de estruturas de pacotes de micelas com vazios internos 

que resultam em ligantes de comportamento conhecido como GEL. Na Figura 2.9 e Figura 2.10, 

podem ser observados esses dois tipos de comportamentos. 

Figura 2.9 – Estrutura “SOL” de um asfalto. Fonte: 

Teixeira, (2015). 
Figura 2.10 – Estrutura “GEL” de um asfalto. Fonte: 

Teixeira, (2015). 
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2.2.3. Propriedades Físicas e Reológicas dos Asfaltos 

Devido ao aumento dos carregamentos e as condições climáticas as quais os pavimentos 

brasileiros estão submetidos, a habilidade em descrever o comportamento dos asfaltos no longo 

prazo tem se tornado imprescindíveis para obedecer aos requisitos mínios de desempenho.  

Segundo Shell (2016), a performance do pavimento está ligada a inúmeros fatores, como por 

exemplo, a quantidade e qualidade de cada componente da mistura asfáltica. 

Os asfaltos tipo SOL, por apresentarem um meio intermicelar muito aromático, apresentam 

maior suscetibilidade térmica, o que os torna mais moles e menos resistentes à aplicação de 

carga. Porém, os asfaltos tipo GEL são mais resistentes à aplicação das cargas e menos 

suscetíveis ao retorno, sendo mais propícios ao trincamento prematuro. Bernucci et al. (2010), 

ressaltam que quanto maior o percentual de asfaltenos, mais duro e mais viscoso será o ligante 

asfáltico. Ainda segundo os autores, a estrutura do asfalto é formada pela associação de 

moléculas fracamente ligadas. Esse modelo estrutural, representado por uma dispersão de 

moléculas polares em meio não-polar, são responsáveis pela formação de redes tridimensionais, 

nas quais agem forças intra e intermoleculares do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido. Elas 

ajudam a entender as características viscoelásticas e o efeito das temperaturas no ligante. 

Bernucci et al. (2010), ressaltam que para baixas temperaturas, as moléculas não conseguem se 

mover umas em relação às outras, e a viscosidade fica muito elevada, nesse momento o ligante 

se comporta como um sólido. À medida que a temperatura aumenta, as moléculas passam a se 

mover, esse movimento diminui a viscosidade, e o ligante passa a se comportar como um 

líquido. Segundo os autores, a faixa de temperatura correspondente à transição entre sólido e 

líquido é influenciada pela proporção das frações SARA e pela interação entre elas. 

O asfalto utilizado na pavimentação possui propriedades adesivas termoviscoplásticas, 

impermeável à água e pouco reativo, o que garante a sua boa durabilidade para aplicação em 

pavimentos. (SHELL, 2016). Porém, a sua baixa reatividade aos diversos tipos de agentes, não 

evita que ele sofra um processo de oxidação e envelhecimento lento pelo contato com o ar e a 

água, podendo ser acelerada pelas altas temperaturas. As propriedades dos ligantes variam 

muito com a temperatura, dessa forma, a análise da característica de suscetibilidade térmica do 

ligante é essencial para descrever o comportamento futuro do pavimento. 

Para a determinação das propriedades físicas e reológicas do ligante asfáltico, existem uma série 

de ensaios dos quais permitem avaliar e medir a consistência, a densidade, a viscosidade, 
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resistência, além da coesão e elasticidade do asfalto. A Tabela 2.2 apresenta um resumo com 

os principais tipos de ensaios, bem como às normas que regem sua execução e características. 

Tabela 2.2 – Principais ensaios para avaliação das propriedades do ligante. Fonte: o autor. 

 

2.2.3.1. Suscetibilidade Térmica 

Segundo Bernucci et al. (2010), a suscetibilidade térmica é uma propriedade física dos ligantes 

asfálticos, na qual a temperatura é um fator preponderante, pois altera, substancialmente, o 

estado físico e de consistência do ligante asfáltico. Os autores descrevem que aqueles ligantes 

asfálticos que forem muito suscetíveis à variação das suas propriedades em relação a variação 

de temperatura, não são recomendáveis para uso na pavimentação. Deseja-se que as 

propriedades mecânicas dos ligantes variem pouco, de maneira a evitar as alterações de 

comportamento, quando as temperaturas do revestimento alcançarem as temperaturas de 

serviço encontradas ao longo da sua vida útil. 

Existem hoje diversos tipos de abordagens para se determinar a suscetibilidade térmica dos 

ligantes asfálticos. No Brasil, tem se utilizado o Índice de Suscetibilidade Térmica (IST) ou 

Índice de Penetração (IP), que pode ser calculado por meio da Equação 2.1. Seu valor é 

encontrado através do resultado do ensaio de penetração (P), além do resultado obtido através 

do ensaio do ponto de amolecimento (PA), dos quais são apresentados abaixo, e que é fornecida 

pelo regulamento técnico nº 03 da ANP (2005). 

 

IST =  
500.𝑙𝑜𝑔(𝑃)+20.𝑃𝐴 − 1951

120 − 50.𝑙𝑜𝑔(𝑃)+𝑃𝐴
                  Equação 2.1 
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Bernucci et al. (2010), revelam que quanto menor o IST de um ligante asfáltico, em módulo, 

menor será a sua suscetibilidade térmica. A faixa admissível estabelecida pela norma brasileira 

para o IST varia entre (-1,5) e (+0,7). No qual, valores maiores que (+1) indicam asfaltos pouco 

sensíveis a elevadas temperaturas e quebradiços a temperaturas mais baixas (asfaltos oxidados) 

e para valores menores que (-2) indicam asfaltos com elevada sensibilidade à temperatura. 

2.2.3.2. Envelhecimento do ligante 

Bernucci et al. (2010), revelam que as perdas dos componentes voláteis (saturados e 

aromáticos), além das reações químicas do asfalto com o oxigênio do ar, levam a oxidação do 

material, diminuindo-lhe a coesão e a elasticidade. No processo de envelhecimento do ligante, 

a parte mais significativa ocorre durante a produção da mistura asfáltica na usina, por conta das 

elevadas temperaturas de aquecimento, essa etapa é conhecida como envelhecimento de curto 

prazo, este tipo de ensaio será apresentado na metodologia. O restante da curva representa o 

envelhecimento à longo prazo e ocorre durante a vida útil do pavimento, devido a diversos 

fatores ambientais, conforme apresentado na Figura 2.11. 

Figura 2.11 – Envelhecimento do ligante asfáltico. Fonte: Shell (2016). 

 

Os autores ressaltam, que o efeito do envelhecimento pode ser avaliado por meio das 

características físicas, que levam ao endurecimento do ligante, verificado, principalmente, pela 

diminuição da penetração e o aumento do ponto de amolecimento e da viscosidade. Segundo 

Morilha Junior (2004), este efeito pode ser considerado benéfico, pois tende a aumentar a 

resistência à formação das trilhas de roda do revestimento, contudo, o envelhecimento pode 

acelerar os problemas causados pela fadiga, trinca térmica e deterioração devido ao desgaste e 

à umidade, levando a deterioração do pavimento. 
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2.3. ASFALTOS MODIFICADOS 

Os asfaltos modificados representam uma classe especial de ligantes asfálticos que recebem a 

adição de compostos variados, alterando as suas propriedades físicas, químicas e reológicas, de 

modo a melhorar o desempenho das misturas asfálticas em situações não favoráveis. O objetivo 

principal de se desenvolver asfaltos modificados, é melhorar as propriedades dos revestimentos 

asfálticos, tornando-os menos sensíveis às variações climáticas e mais resistentes à ação do 

tráfego. De forma a aumentar a resistência ao envelhecimento; melhorar as características 

adesivas e coesivas; além de aumentar o ponto de amolecimento e elasticidade dos asfaltos. 

2.3.1. Asfaltos Modificados por Polímeros 

Os asfaltos modificados por polímeros vêm sendo aplicados no exterior há mais de 40 anos. 

Eles são mais empregados em regiões de clima frio devido aos problemas de trincas térmicas, 

podendo ser empregados em regiões de clima quente, devido aos processos de deformações 

permanentes. No Brasil esse tipo de modificação vem sendo utilizada desde os anos 90, por 

meio de pesquisas e trechos experimentais realizados pelo DNIT. 

Segundo Ceratti, Bernucci e Soares (2015), o asfalto modificado por polímero é constituído 

pela adição de um ou mais polímeros ao CAP, onde geralmente são utilizados os teores de 3 a 

8% em relação à massa do CAP. Segundo os autores, os principais tipos de modificadores são 

os copolímeros de estireno – butadieno – estireno (SBS), estireno (etileno-cobutileno) – estireno 

(SEBS), etilenovinilacetato (EVA) e etilenoglicidilacrilato (Elvaloy). 

As modificações com polímero alteram as propriedades reológicas do material melhorando a 

resistência ao intemperismo, às deformações permanentes e ao trincamento dos pavimentos, 

elas ocorrem nas porções maltênicas, asfaltênicas e com os heteroátomos que constituem o 

ligante. O objetivo deste tipo de modificação visa conferir melhores propriedades aos ligantes 

utilizados na produção dos revestimentos asfálticos, de forma a reduzir os tipos mais frequentes 

de falha dos pavimentos, como por exemplo: diminuição das deformações permanentes a altas 

temperaturas, aumento da resistência ao envelhecimento, aumento da vida de fadiga, aumento 

da flexibilidade e elasticidade (presença de elastômeros), maior resistência a trincamentos por 

fadiga que redundam em redução de manutenção e aumento da durabilidade do pavimento. 
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2.3.2. Asfalto com Borracha 

Segundo ABCR (2008), o asfalto borracha, proveniente da reciclagem de pneus, foi um dos 

primeiros polímeros incorporados ao CAP para a formação da mistura asfáltica. As 

características do ligante podem variar dependendo do tipo de borracha utilizada no processo 

de produção da mistura, da proporção adicionada, do tempo de mistura, da composição do 

ligante, da temperatura e do tamanho das partículas. Sua utilização pode acontecer tanto pela 

via úmida, incorporado ao ligante, quanto pela sua adição junto aos agregados, conhecida como 

via seca. Os cimentos asfálticos de petróleo, modificados por borracha moída de pneus, são 

classificados de acordo a especifica de material ME 111 (DNIT, 2009), e o regulamento técnico 

ANP Nº19 (ANP, 2005), estabelece as especificações para a produção do asfalto borracha. 

2.3.3. Modificação por meio de Fíler Mineral 

Conforme a EM 367 do DNER (DNER, 1997), o fíler representa um material de enchimento 

inerte, em relação aos demais componentes da mistura, com pelo menos 65% passante na 

peneira de 75 μm, podendo ser cimento Portland, pó calcário, cal hidratada, pó de pedra, cinza 

volante ou outro tipo de material mineral. Para Motta e Leite, (2000), o fíler mineral, 

incorporado na mistura asfáltica, possui essencialmente duas funções distintas, a primeira 

representa uma função estrutural, na qual as partículas maiores do fíler preenchem os vazios e 

interstícios existentes na mistura, promovendo o contato entre os agregados; a segunda, consiste 

em uma função de interação, onde as partículas menores do fíler se misturam com o ligante, 

para formar o que eles chamam de mástique asfáltico (combinação entre ligante, fíler e ar). 

Em relação às misturas, Motta e Leite (2000), relatam que a graduação do material passante na 

peneira 75 μm, possui influência na densificação, no amolecimento e no enrijecimento delas. 

Para o fíler com diâmetro maior que 45 μm, a maior parte deste material vai cumprir a função 

de encher os vazios do esqueleto mineral, decrescendo o índice de vazios e alterando o teor 

ótimo de ligante de uma mistura asfáltica. Porém, caso o fíler possua uma porcentagem de 

material significativa menor que 20 μm, o fíler atuará muito mais no ligante, formando uma 

película que irá envolver as partículas dos agregados. 

Segundo Little e Peterson (2005), o fíler mineral, quando incorporado ao ligante asfáltico, 

produz melhorias nas propriedades do cimento asfáltico, por meio da interação físico-química 

que se desenvolve entre esses materiais. Essas interações estão relacionadas ao efeito físico do 
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fíler e a forma como ele afeta a natureza microestrutural do ligante. Bardini (2013), apresenta 

que essa interação está relacionada com a composição química do cimento asfáltico e depende 

principalmente das características de composição mineralógica, textura superficial e superfície 

específica do fíler. A autora ainda ressalta que a adição de fíler mineral aumenta a viscosidade 

do meio coesivo (resistência à deformação), além de alterar a resistência ao trincamento 

térmico, e influenciar a resistência à deformação permanente da mistura em altas temperaturas. 

Nazari, Naderi e Nejad (2018), apresentam que o grau de mudança na microestrutura do ligante 

também está relacionada com a superfície específica das partículas que serão incorporadas a 

ele. Para maior a área de superfície específica do material (mais fino), maior o grau de mudanças 

na microestrutura do ligante asfáltico. Ele ainda relata que alguns fílers minerais, como o 

CaCO3, possuem um efeito antioxidante, aumentando também a vida de fadiga do ligante. 

2.4. CARBONATO DE CÁLCIO 

Conhecido como principal componente das rochas calcárias, o carbonato de cálcio é um 

composto inorgânico de fórmula química: CaCO3, que pode ser encontrado no mármore, nas 

pérolas e na casca dos ovos, além de ser utilizado na obtenção da cal viva, também conhecida 

como cal virgem. O carbonato de cálcio é um sal, pouco solúvel em água, que se decompõe 

quando aquecido a temperaturas aproximadas de 800ºC. Esse tipo de reação é muito utilizado 

na indústria, e é conhecida como reação de calcinação, ou pirólise, ela consiste na 

decomposição térmica do carbonato de cálcio, em óxido de cálcio, ou cal virgem (CaO) e em 

dióxido de carbono, ou gás carbônico (CO2). 

Segundo Paviani (2015), o carbonato de cálcio, em seu estado puro, é um composto sólido na 

forma de pó cristalino de coloração branca, estável e com propriedades alcalinas. Por serem 

praticamente insolúveis em água, o caráter ácido-básico desse sal é avaliada através de sua 

composição química, neste sentido é possível verificar o carbonato de cálcio, como um sal de 

base forte, Ca(OH)2, e ácido fraco, H2CO3, o que leva a produção de um meio básico, por meio 

do processo de hidrólise. 

Esse processo é muito comum durante a correção da acidez dos solos ácidos (calagem), muito 

comum na agricultura. Além disso, a cal viva ou cal virgem (CaO), obtida pelo processo de 

calcinação, pode ser utilizada na produção de cremes dentais, de tintas para pintura, além de ser 

utilizada no processo de produção de argamassas para a construção civil, neste caso haverá uma 
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mistura de areia, cimento e cal, que em contato com a água, dará origem a cal hidratada, 

Ca(OH)2. Conforme o ciclo do calcário apresentado na Figura 2.12. 

Figura 2.12 – Ciclo do calcário. Fonte: Paviani (2015). 

 

Segundo Shell (2016), nas misturas asfálticas, os agregados com alto teor de carbonato (𝐶𝑂3
−2), 

como o calcário, são mais fáceis de serem revestidos com aglutinante do que agregados com 

altos teores de sílica. Isso se deve ao fato de que os agregados silicosos contêm altas 

concentrações de grupos hidroxila com maior afinidade com o ácido carboxílico e água. Os 

componentes de ácido carboxílico que estão presentes no aglutinante são adsorvidos pela 

superfície desses agregados, gerando uma ligação aglutinante-agregado. No entanto, o autor 

ressalta que as ligações com ácidos carboxílicos também são propensas ao deslocamento na 

presença de água, tal deslocamento é reduzido quando a cal hidratada é usada na mistura, e em 

menor grau, quando se faz o uso do gesso calcário. 

2.4.1. Obtenção alternativa do carbonato de cálcio 

Existem hoje diversas formas de obtenção do carbonato de cálcio, seja pela ação extrativista de 

rochas minerais ou pela reciclagem de materiais. Segundo o Instituto Mauro Borges (2016), o 

estado de Goiás possui um ambiente geológico diversificado, com diferentes tipos de atividades 

extrativista mineral, onde todo o calcário extraído no Estado, é proveniente de vinte e um 

municípios, e sua maior aplicação está na agricultura. 

Segundo estudos realizados por Nciri et al. (2018), Dulaimi et al. (2017) e Antunes et al. (2017), 

atualmente, vêm sendo realizadas diversas tentativas para a obtenção e produção alternativa do 

carbonato de cálcio, de forma a reduzir o impacto sobre as reservas naturais de rocha calcária, 

pois este é em geral obtido de uma fonte natural não-renovável. 
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Nazari, Naderi e Nejad (2018), apresentam um estudo que faz o reaproveitamento da casca de 

ostras, como fonte alternativa para a produção de um fíler alternativo de CaCO3 (carbonato de 

cálcio) para aplicações em misturas asfálticas. Segundo os autores a adição desse material altera 

a morfologia do ligante, melhorando a estabilidade térmica e o processo de fadiga dos 

pavimentos. Eles ressaltam que a Coreia do Sul tem passado por um problema sério na 

disposição das cascas das ostras, isso porque, o país representa um dos maiores produtores 

mundiais do material, dessa forma, eles propõem uma disposição alternativa e ambientalmente 

sustentável no reaproveitamento dos resíduos gerados pela indústria marinha, além de buscar 

melhorias para o desempenho dos pavimentos asfálticos. 

No Brasil, Rodrigues e Ávila (2017), avaliaram a aplicação da casca do ovo como fonte para a 

produção de compostos de cálcio. Segundo eles, o material pode ser extraído e utilizado na 

fabricação de produtos importantes para a construção civil, de modo a promover a valorização 

do resíduo gerado, assim como contribuir para a minimização dos impactos ambientais. Guedes 

(2014), ressalta que por mais que a casca do ovo represente um tipo de resíduo ainda pouco 

valorizado no cenário nacional, esse material torna-se uma importante fonte para a produção 

alternativa de CaCO3 e CaO. Uma pesquisa levantada pela Associação Brasileira de Proteína 

Animal, (ABPA, 2016), revela que no ano de 2015, foram produzidas um total de 39,5 bilhões 

de unidades de ovos de galinha, com um consumo médio de 191,7 unidades per capita da 

população, revelando que produção de ovos possui um valor econômico expressivo dentro do 

mercado brasileiro. 

Segundo Guedes (2014), o processo de reciclagem dos materiais busca diminuir o desperdício, 

por meio da redução do consumo das matérias primas e das energias necessárias para criação 

de um novo ciclo de produção, de forma a evitar a poluição dos ambientes naturais, tornando o 

processo mais sustentável e econômico. O autor ainda ressalta que a reutilização de resíduos 

tem se mostrado tema de diversas pesquisas ao redor do mundo, de modo a contribuir para a 

valoração desse resíduo que é caracterizado pelo fácil acesso da população, reduzindo também 

o volume de lixo e a necessidade de locais para sua deposição, uma vez que a maioria das 

cidades brasileiras dispõe seus resíduos em “lixões”. 

A proposta em reaproveitar materiais de baixo custo na construção civil, também tem sido 

estudada com mais frequência nos últimos anos (ANTUNES et al., 2017). Neste sentido, o uso 

do resíduo da casca de ovo pode ser empregado na substituição do fíler de cimento Portland, 

normalmente empregado nas misturas asfálticas, de forma a avaliar a melhoria na performance 
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dos revestimentos, além de investigar a sua aptidão como um substituto do cimento na produção 

de misturas asfálticas alternativas. A produção desse fíler é apresentada na Figura 2.13. 

Figura 2.13 – Produção do fíler alternativo a partir da casca de ovo. Fonte: o autor. 

 

2.4.2. Composição Química e Morfológica da Casca de Ovo 

Segundo Neves (1998), a casca de ovo representa um composto biocerâmico de estrutura 

extracelularmente reunida, cuja função é proteger o embrião e garantir o cálcio necessário para 

a sua formação. Segundo Nys et al. (2010), revela que a casca é constituída por diversas 

camadas porosas, permitindo a troca de água e gases para o embrião. Eles ressaltam que a casca 

de ovo constitui uma fonte primária de Carbonato de Cálcio (92,8%), seguido de outros 

compostos a base de Magnésio, Fósforo e Cálcio, conforme apresentado na Figura 2.14. 

Figura 2.14 – Composição química da casca de ovo. Fonte: adaptado Nys et al. (2010). 

 

Nys et al. (2010), ressaltam que o carbonato de cálcio é um composto mineral que apresenta 

polimorfismo, devido a cristalização na sua estrutura cristalina, ou seja, um mesmo material, 

com uma mesma composição química, pode ser encontrado em diferentes tipos e formas de 

arranjos estruturais (Calcita, Aragonita, Romboedro, Prisma Hexagonal). Segundo Neves 

(1998), o carbonato de cálcio presente na casca de ovo, apresenta baixa solubilidade em água, 

com valores aproximados de 13mg/L, à 18ºC. 
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A casca do ovo possui propriedades químicas semelhantes ao material obtido por meio da 

exploração de rochas calcárias. Segundo Rodrigues e Ávila (2017), na natureza, o carbonato de 

cálcio é encontrado em vastos depósitos sedimentares resultantes da fossilização da vida 

marinha, onde o CaCO3 apresenta-se tanto na forma de aragonita como de calcita (cristais 

hexagonais). A calcita ocorre mais frequentemente nas rochas calcários e mármores, ocorrendo 

também nas cascas de ovo.  

Para Guedes (2014), o valor da massa específica real dos grãos do pó da casca de ovo é de 2,40 

g/cm3. A autora ressalta que as partículas apresentam forma irregular, com uma vasta gama de 

tamanho de partículas. Segundo Wypych (2016), os tamanhos das partículas do pó da casca de 

ovo variam entre 20 e 40 μm, com superfície não uniforme. 

Assim, neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica do problema, onde foram 

abordados assuntos como: os defeitos apresentados pelos revestimentos asfálticos, as 

propriedades dos ligantes asfálticos, além da modificação do ligante através da incorporação de 

diversos materiais para a melhoria das características de desempenho dos pavimentos, com foco 

principal nos ligantes asfálticos. 

2.5. MISTURAS ASFÁLTICAS 

As propriedades mecânicas dos pavimentos dependem principalmente da qualidade das 

misturas asfálticas, devendo ser escolhidas para cada tipo de situação a qual ela será submetida. 

Elas podem ser classificadas em três tipos distintos, são elas:  

➢ As misturas preparadas na pista; 

➢ As misturas usinadas a quente (CAP) ou a frio (EAP); 

➢ As misturas que variam em função da granulometria: densas, abertas ou descontínuas. 

As misturas asfálticas abordadas neste estudo serão as misturas conhecidas como Concreto 

Asfáltico (CA), ou Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Esse tipo de mistura 

apresenta uma granulometria densa, capaz de resistir a maiores solicitações de tráfego, e é 

conhecida como um tipo de revestimento flexível de alta qualidade, resultante da dosagem em 

usina, de agregados bem graduados (graúdos, miúdo e de enchimento) e de Cimento Asfáltico 

de Petróleo (CAP), ambos aquecidos em temperaturas previamente escolhidas, em função da 

característica da viscosidade-temperatura do ligante. 
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Segundo Senço (1997), o projeto de um concreto asfáltico para a pavimentação constitui um 

estudo de seleção e dosagem dos materiais constituintes, com a finalidade de enquadrá-los nas 

especificações escolhidas. A dosagem Marshall consiste na determinação das massas 

específicas do CAP e dos agregados, juntamente com a seleção da faixa granulométrica e a 

escolha da composição dos agregados. Por meio dela temos uma análise volumétrica criteriosa, 

mas que não simula a real compactação que acontece em campo. 

2.5.1. Propriedades Mecânicas das Misturas 

A qualidade das misturas asfálticas pode ser avaliada de diversas maneiras, seja estudando o 

comportamento das misturas em si, ou pela análise dos componentes em separado. Segundo a 

norma ME 43/95 (DNER, 1995), por meio do ensaio de Estabilidade Marshall, é possível obter 

a fluência do material através do deslocamento do prato da prensa Marshall, correspondente a 

carga máxima. 

Além disso, a estabilidade dessas misturas representa a capacidade de um corpo de prova em 

resistir a aplicação de uma carga de compressão, aplicada por meio de cabeçotes curvos. Esses 

valores são importantes pois definem a capacidade em resistir aos esforços que provocam as 

deformações permanentes nos pavimentos, devendo a mistura apresentar resistência compatível 

com os esforços a que será submetida. 

Um outro parâmetro importante na avaliação da qualidade das misturas asfálticas é a sua 

Resistência à Tração (RT), podendo ser estimada por meio do ensaio de compressão diametral 

para determinação indireta da RT. Esse parâmetro é importante pois permite avaliar a 

resistência das misturas mediante a aplicação de cargas no pavimento. 

No próximo capítulo serão abordados os materiais e os métodos utilizados neste trabalho para 

avaliação de desempenho dos pavimentos asfálticos modificados pela incorporação de 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) alternativo, e em seguida serão apresentados os resultados e uma 

análise dessa modificação.



 

CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e os procedimentos que foram utilizados para se 

alcançar os objetivos traçados na introdução deste trabalho. Serão abordados temas a respeito 

da obtenção e produção dos materiais constituintes, além da metodologia adotada para a 

execução dos ensaios laboratoriais utilizados nesta pesquisa. 

3.1.  MATERIAIS UTILIZADOS 

3.1.1. Agregados Minerais 

O agregado mineral utilizado para a produção das misturas asfálticas neste estudo foi o 

Micaxisto Faixa C, agregado pétreo muito comum na região da cidade de Goiânia e amplamente 

utilizado na pavimentação local. A amostra foi selecionada, peneirada e suas porcentagens 

foram separadas de acordo com a Figura 3.1. Assim, foram definidas as percentagens de material 

necessário para que a curva granulométrica se enquadrasse dentro das faixas estabelecidas pela 

especificação de serviço ES 031 (DNIT, 2006). 

Figura 3.1 – Percentagens do ensaio de Granulometria. Fonte: o autor. 

 

3.1.2. Ligante Asfáltico 

O ligante asfáltico utilizado nesta pesquisa foi o cimento asfáltico de petróleo CAP 50-70, 

devido à grande aplicação nos pavimentos rodoviárias da região, (JÚNIOR E ROCHA, 2013). 

Esse material foi concedido pela empresa Distribuidora Brasileira de Asfaltos (DISBRAL), 



44 Incorporação de Carbonato de Cálcio Alternativo e sua Avaliação no Desempenho dos Pavimentos Asfálticos 

M. C. MENDONÇA 

localizada no polo empresarial de Aparecida de Goiânia, próximo a cidade de Goiânia/GO. As 

informações de caracterização do ligante foram obtidas por meio do laudo de controle 

tecnológico do processo de produção do ligante, emitido pela refinaria Gabriel Passos 

localizada no estado de Minas Gerais, apresentado no ANEXO A. O material foi recolhido e 

armazenado por meio de galões metálicos (3,6 L) como apresentado na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Amostras de CAP recolhidas na DISBRAL. Fonte: o autor. 

 

3.1.3. Fíler alternativo 

A obtenção do fíler não convencional foi realizada por meio de parcerias com alguns 

restaurantes e panificadoras da cidade de Goiânia/GO, por meio do reaproveitamento das cascas 

de ovo geradas por estes estabelecimentos. Como foi visto no item 2.4.1, esse material possui 

ótimos requisitos quanto a reciclagem, devido a sua composição possuir alta concentração de 

Carbonato de Cálcio (CaCO3), caracterizando-o como uma fonte natural desse composto. O 

método utilizado para a produção do fíler mineral está apresentado pela Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Esquema simplificado do processo de produção do fíler. Fonte: o autor. 
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Após o recolhimento do material, as cascas de ovo foram lavadas com água, e então, o material 

foi colocado ao sol, durante um período de dois dias, para que o excesso de água fosse 

evaporado. Ainda assim, o material foi levado a estufa, por um período de 24 horas, para que 

se garantisse a secagem completa antes da sua trituração. Logo após o aquecimento, foi 

realizada a trituração do material por meio de um liquidificador industrial de alta potência e 

elevadas rotações por minuto, de forma a produzir um material fino e homogêneo. Em seguida, 

esse material foi passado na peneira #200 (75 μm), e a porcentagem de material passante foi 

denominada de fíler alternativo. 

3.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

O presente trabalho foi dividido em seis etapas distintas, compostas por atividades preliminares 

e atividades principais, conforme apresentado na Figura 3.4. As etapas preliminares 

representaram a obtenção e caracterização do fíler, do cimento asfáltico de petróleo (CAP) e 

dos agregados minerais, bem como a produção das amostras modificadas pela incorporação do 

fíler alternativo, em diferentes teores pré-estabelecidos. As etapas principais foram executadas 

em seguida, e consistiu na realização dos ensaios de ligante e dos ensaios das misturas, onde 

foram obtidos os resultados deste trabalho para a elaboração das considerações finais. 

Figura 3.4 – Etapas e metodologia da pesquisa. Fonte: o autor. 

 

3.2.1. Etapas Preliminares 

A primeira etapa consistiu na produção do fíler não convencional, obtido por meio do 

reaproveitamento das cascas de ovos, conforme o item 3.1.3. Em seguida foram realizados 
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ensaios de caracterização física, química e morfológica do material pulverulento, de forma a 

identificar as principais características apresentadas por ele. Ainda nesta etapa, foram 

caracterizados os agregados utilizados para a produção das misturas, conforme o item 3.1.1. 

Na segunda etapa foi realizada a caracterização do CAP 50-70 e os ensaios de caracterização 

da amostra virgem. Nela, foram realizados ensaios de caracterização física do ligante, de forma 

a comparar com os resultados obtidos pelo laudo entregue pela refinaria de origem do produto. 

Os ensaios seguem a lista de experimentos normatizados pelas especificações do ME 95 (DNIT, 

2006), e o regulamento técnico da ANP nº 03 (2005). Como é apresentado no APÊNDICE A. 

Os teores utilizados nas modificações produzidas neste estudo foram baseados na literatura, 

onde, segundo Albrka (2018), a porcentagem ideal para a incorporação de nanopartículas de 

carbonato de cálcio ao ligante é de 5% em relação ao peso do CAP. Assim, foram escolhidos 

três teores distintos de fíler: 3%, 5% e 7%, além do ligante sem modificação: 0%. 

A terceira etapa consistiu na incorporação do fíler ao CAP 50-70 por meio de uma furadeira de 

bancada com uma hélice adaptada para uma rotação de 2100 rpm. A especiação do ME 95 

(DNIT, 2006) recomenda que a temperatura do ligante não ultrapasse o valor de 177ºC, pois 

pode haver a oxidação acelerada do material. Dessa forma, o ligante foi aquecido à uma 

temperatura de 120ºC na estufa, para que a viscosidade do material fosse diminuída, e a 

temperatura controlada por meio de um termostato, de forma a permitir a incorporação do 

material pulverulento de forma gradual, conforme Figura 3.5. O tempo de mistura para a 

homogeneização do material foi definido em 30 minutos, conforme apresentado por Gouveia 

(2013) que utilizou um tempo similar para a mistura do pó de gesso ao ligante asfáltico. 

Figura 3.5 – Esquema do processo de produção do ligante modificado. Fonte: o autor. 
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Ainda durante a terceira etapa foram separadas as amostras do agregado mineral para a 

produção dos seis corpos de prova necessários para a realização dos ensaios de volumetria e os 

ensaios mecânicos. Em seguida, esse material foi misturado ao ligante asfáltico modificado por 

um teor de 5%, à uma temperatura de 150ºC, até que os agregados estivessem totalmente 

envoltos pelo ligante. Então a mistura foi levada à estufa por um período de 2 horas, e em 

seguida compactadas na prensa Marshall, por meio da aplicação de 75 golpes em cada uma das 

faces, conforme apresentado por Barroso (2018). Após a compactação, os corpos de prova 

foram deixados em repouso durante um dia, para que a mistura fosse resfriada e retirada do 

molde cilíndrico. Esse processo está representado na Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Preparação dos Corpos de Prova. Fonte: o autor. 

 

3.2.2. Etapas Principais 

A quarta etapa consistiu na realização dos ensaios do ligante asfáltico modificado para os três 

teores distintos de fíler. Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Asfalto da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade de Brasília (UnB) e ainda no 

Laboratório de Asfalto da DISBRAL, devido a disponibilidade dos equipamentos. A quinta 

etapa consistiu na realização dos ensaios mecânicos e de volumetria das amostras, e em seguida, 

foram realizadas comparações entre os resultados obtidos, para encontrar um teor que melhor 

se ajustasse as propriedades do CAP, em seguida, as amostras modificadas foram comparadas 

com a amostra virgem para a avaliação das propriedades do ligante asfáltico modificado. 
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3.2.3. Caracterização dos Ligantes Asfálticos Modificados 

A avaliação das características físicas e reológicas do ligante asfáltico foram realizadas por 

meio de alguns testes convencionais presentes na literatura, dentre as principais propriedades 

que foram avaliadas, estão: a densidade, o ponto de amolecimento, a viscosidade, a penetração, 

a ductilidade e a recuperação elástica do material, juntamente com a determinação do ponto de 

fulgor e de combustão, além da realização dos ensaios de reologia e envelhecimento em curto 

prazo do ligante asfáltico. 

3.2.3.1.  Ensaio de penetração (DNIT 155/2010-ME) 

A penetração representa a profundidade, em décimos de milímetros, que uma agulha padrão 

penetra em uma amostra padronizada de cimento asfáltico de petróleo (CAP), durante um 

período de 5 segundos à uma temperatura de 25ºC. Por meio deste ensaio é possível obter uma 

medida da consistência do ligante. O método para a determinação desse parâmetro é definido 

pelas normas NBR 6576 (ABNT, 2007), e ME 155 (DNER, 2010). 

3.2.3.2. Ensaio de densidade (DNER-ME 193/96) 

O ensaio de densidade representa a relação entre a massa do CAP a 20ºC e a massa de igual 

volume de água a 4ºC. Sua finalidade é medir a massa específica do CAP, para que seja possível 

transformar as unidades de peso em unidades volumétricas, além de ser utilizada no cálculo do 

número de vazios da mistura betuminosa. O método para a determinação desse parâmetro é 

definido pela norma ME 193 (DNER, 1996). 

Figura 3.7 – Determinação da densidade. Fonte: o autor. 
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3.2.3.3.  Ensaio de viscosidade rotacional (ABNT NBR 15184) 

A viscosidade rotacional é obtida por meio de uma haste (spindle) colocado em uma amostra 

de asfalto aquecida, na qual se aplica um torque a diferentes temperaturas para obtenção de uma 

curva temperatura-viscosidade, além da viscosidade dinâmica do material. Essa propriedade 

está relacionada com o comportamento do fluido, com sua taxa de cisalhamento e viscosidade. 

O método para a determinação da viscosidade rotacional é apresentado pelas normas: NBR 

15184 (ABNT, 2004), e D 4402 (ASTM, 2015). Tal como mostra Figura 3.8. 

Figura 3.8 – Determinação da viscosidade rotacional. Fonte: o autor. 

 

3.2.3.4.  Ensaio de ponto de amolecimento (DNIT 131/2010-ME) 

O ponto de amolecimento é uma propriedade medida por meio do deslocamento de uma amostra 

de asfalto, no qual é colocada uma bola de aço padrão em banho com aquecimento controlado. 

O ensaio avalia a consistência do ligante, e seu resultado, juntamente com o ensaio de 

penetração permite obter o índice de suscetibilidade térmica. O método para a determinação do 

ponto de amolecimento é dado pela norma ME 131 (DNIT, 2010). Tal como revela Figura 3.9. 

Figura 3.9 – Determinação do ponto de amolecimento. Fonte: o autor. 
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3.2.3.5.  Ensaio de ponto de fulgor e combustão (DNER-ME 148/94) 

Este ensaio é realizado por meio uma amostra de CAP aquecida que passa a liberar vapores, 

que em mistura com o ar e na presença de uma chama pode provocar uma centelha, ou seja, 

torna-se inflamável. Sua finalidade é evitar acidentes de trabalho, de forma a proporcionar 

segurança durante o transporte, estocagem e usinagem do CAP. O método para a determinação 

do ponto de fulgor e combustão do ligante é definido pela norma ME 148 (DNER, 1994). O 

esquema para a realização do ensaio é apresentado pela Figura 3.10. 

Figura 3.10 – Determinação do ponto de fulgor e combustão. Fonte: o autor. 

 

3.2.3.6. Ensaio de envelhecimento a curto prazo (ASTM D 2872-12) 

Para o ensaio de envelhecimento à curto prazo, é possível utilizar a estufa RTFOT, onde uma 

fina película de ligante asfáltico é colocada dentro de uma jarra de vidro a 163ºC por 85 minutos, 

em rotação contínua e com injeção de ar. O ensaio avalia o envelhecimento do ligante asfáltico 

por meio da perda ou ganho de massa devido ao processo de usinagem em campo. Esse ensaio 

foi realizado na Universidade de Brasília (UnB). O método para a determinação desse 

parâmetro é definido pela norma D 2872 (ASTM, 2012). Tal como apresentado na Figura 3.11. 

Figura 3.11 – Ensaio de envelhecimento à curto prazo. Fonte: o autor. 
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3.2.3.7.  Ensaio de Reômetro de Cisalhamento Dinâmico (DSR) 

Neste ensaio, o equipamento aplica um torque em uma amostra de CAP para a obtenção da 

deformação cisalhante. Ele permite avaliar as propriedades viscoelásticas do asfalto, 

fornecendo duas relações importantes para a caracterização reológica do ligante, o Módulo 

Complexo e o Ângulo de Fase do ligante. Este ensaio foi realizado no laboratório da 

Universidade de Brasília (UnB). O método utilizado para a obtenção desses parâmetros, é 

definido pela norma T315 (AASHTO, 2012). Tal como o esquema apresentado na Figura 3.12. 

Figura 3.12 – Ensaio de DSR. Fonte: o autor. 

 

3.2.4. Caracterização do Fíler 

Para a determinação das características físicas, químicas e morfológicas do fíler mineral, foram 

realizados os ensaios de densidade real, granulometria a laser, além da utilização do 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). As amostras foram ensaiadas no Laboratório de 

Asfalto da Universidade Federal de Goiás (UFG) e no Laboratório Multiusuário de Microscopia 

de Alta Resolução (LabMic). 

3.2.4.1.  Ensaio de massa específica real (Le Chatellier) 

Este ensaio busca mensurar a massa específica real do material finamente pulverizado por meio 

da relação de volume de querosene deslocado no frasco Le Chatellier. Para a realização deste 

ensaio o fíler deve possuir pelo menos 65% de material passante na peneira de 75μm. O método 

para a determinação desse parâmetro é definido pela norma ME 085 (DNER, 1994). A execução 

deste ensaio é apresentada na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Ensaio de densidade real do fíler. Fonte: o autor. 

  

3.2.4.2.  Ensaio de granulometria a laser 

Com o intuito de avaliar a distribuição granulométrica e o tamanho médio das partículas do 

material passante na peneira de abertura de 75μm, o ensaio de granulometria a laser foi 

realizado no laboratório de solos não saturados da Universidade Federal de Goiás (UFG). O 

aparelho permite a determinação da curva de granulometria da amostra de forma ágil e precisa 

dos materiais finamente pulverizados. Tal como Figura 3.14. 

Figura 3.14 – Ensaio de granulometria a laser do fíler. Fonte: o autor. 

 

3.2.4.3.  Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura é um aparelho capaz de produzir imagens de 

alta resolução da superfície de uma amostra pela aplicação de um feixe de elétrons. Por meio 

dos seus resultados, foi possível verificar a morfologia e a microestrutura do elemento 

modificador, de forma a avaliar os possíveis impactos causados pela utilização do fíler junto ao 

ligante asfáltico. Além disso, foi realizado o ensaio de Espectroscopia por Energia Dispersiva 
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(EDS) que permitiu identificar os principais elementos constituintes da amostra de fíler 

produzida. Esse ensaio foi realizado no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic), sua realização se dá tal como apresentado na Figura 3.15. 

Figura 3.15 – Ensaio de MEV. Fonte: o autor. 

 

3.2.5. Caracterização das Misturas 

Para a realização dos ensaios mecânicos e de volumetria foram moldados seis corpos de prova, 

dos quais 3 foram utilizados para os ensaios de volumetria e resistência a tração, e os outros 3 

para fluência e estabilidade Marshall. Conforme Figura 3.16. Os ensaios foram realizados no 

laboratório de Asfalto da Universidade Federal de Goiás (UFG) e no laboratório de Análises de 

Solos e Misturas Asfálticas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO). 

Figura 3.16 – Realização dos Ensaios Mecânicos. (a) Corpos de Prova; (b) Ensaio de Resistência à Tração; (c) 

Ensaio de Estabilidade e Fluência. Fonte: o autor. 

   

Os resultados obtidos por meio destes ensaios serão abordados no próximo capítulo, onde serão 

realizadas alguns análises e comparações dos resultados obtidos com a literatura especializada, 

de modo a fundamentar as conclusões deste trabalho. 



 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo pretende-se avaliar o comportamento dos materiais apresentados anteriormente 

por meio de análises químicas, físicas e reológicas. Para isso, serão apresentados os resultados 

obtidos por meio da metodologia apresentada anteriormente, e assim será realizada uma 

avaliação do comportamento desses materiais, de forma a revelar a importância da realização 

desses ensaios no comportamento dos asfaltos modificados por meio de um fíler mineral. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO FÍLER ALTERNATIVO 

4.1.1. Densidade Específica do Fíler 

A densidade específica do fíler alternativo foi obtida por meio do ensaio de Le Chatelier, 

apresentado na metodologia. O valor de densidade encontrado, em g/cm³, foi de 2,18, valor 

próximo ao apresentado por Kiruthiha et al. (2015), de 2,14. Já para Erfen e Yunus (2015) o 

valor da massa específica real dos grãos encontrado foi de 2,36, e de 2,40 para Guedes (2014). 

Os valores obtidos e encontrados na literatura estão apresentados na Tabela 4.1 e na Figura 4.1. 

Tabela 4.1 – Comparação entre as densidades específicas do Fíler. Fonte: o autor. 

Figura 4.1 – Comparação entre as densidades específicas do Fíler. Fonte: o autor. 
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4.1.2. Composição Química do Fíler 

A Figura 4.2 apresenta os resultados do ensaio de Espectroscopia por Energia Dispersiva 

(EDS), nos quais é possível identificar os principais elementos constituintes da amostra de fíler 

produzida. A análise elementar desse material revela que composição química do fíler está de 

acordo com o teoricamente esperado para o Carbonato de Cálcio (CaCO3), na qual a 

concentração de Oxigênio (O) é cerca de três vezes maior que a de Carbono (C) e que a de 

Cálcio (Ca) identificados durante a análise. Além disso, verifica-se a existência do elemento 

químico Magnésio (Mg) em baixa concentração. Já o elemento químico Ouro (Au) identificado 

se deve ao método de revestimento da amostra para a realização do ensaio. 

Figura 4.2 – Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) do Fíler Alternativo. Fonte: o autor. 

 

4.1.3. Distribuição Granulométrica do Fíler 

Para que um material possa ser classificado como um fíler mineral, a norma ME 085 (DNER, 

1985), estabelece que o material possua pelo menos 65% de material passante na peneira de 

75μm. Para essa análise foi utilizado o granulômetro à laser, onde se verificou que o pó da casca 

de ovo possui aproximadamente 95% do material passante na peneira de número 200, podendo 

assim, ser classificado como um fíler, conforme apresentado na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Distribuição Granulométrica do Fíler Mineral. Fonte: o autor. 
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A Erro! Autoreferência de indicador não válida. apresenta alguns valores representativos da 

curva granulométrica, eles consistem na porcentagem passante do material correspondente ao 

valor dos diâmetros das partículas. Para D50 o valor do diâmetro é de 28,84μm, ou seja, metade 

das partículas (50%) apresentam diâmetro abaixo de 28,84μm. Da mesma forma, 10% das 

partículas estão abaixo do diâmetro 6,13μm (fração fina), e 90% das partículas estão abaixo do 

diâmetro 64,93μm (fração grossa).  

O Coeficiente de Não Uniformidade (CNU) indica a amplitude dos grãos enquanto que o 

Coeficiente de Curvatura (CC) fornece a ideia do formato da curva, permitindo detectar 

descontinuidades no conjunto. Quanto maior o valor de CNU mais bem graduado é o material. 

Neste caso, o valor de CNU se encontra dentro do intervalo de 5 e 15, o que representa uma 

uniformidade média. Se o valor de CC for menor do que 1, a curva é considerada descontínua. 

Dessa forma, é possível identificar uma distribuição descontínua de uniformidade média, com 

partículas de formas irregulares e de diferentes tamanhos. 

Tabela 4.2 – Valores da curva granulométrica. Fonte: o autor. 

As partículas mais finas possuem uma maior área de superfície específica para interagir com a 

microestrutura do ligante, podendo ser homogeneamente dispersas nela. A superfície específica 

estimada para o fíler alternativo, obtida durante os ensaios, foi de 0,189 m²/g. Nciri et al. (2018) 

revelam que as partículas finas, menores que a espessura do filme asfáltico, são distribuídas na 

matriz asfáltica, fazendo parte do componente aglutinante da mistura. Além disso, o autor 

ressalta que a outra fração (partículas maiores) é responsável pelo intertravamento dos 

agregados nos pavimentos asfálticos. 

Para Motta e Leite (2000), a graduação do material passante na peneira 75μm possui influência 

na densificação, no amolecimento e no enrijecimento das misturas asfálticas. Para o fíler com 

diâmetro maior que 45μm, a maior parte deste material cumpre a função de encher os vazios do 

esqueleto mineral, decrescendo o índice de vazios e alterando o teor ótimo de ligante de uma 

mistura asfáltica. Porém, caso o fíler possua uma porcentagem de material significativa menor 

que 20μm, o fíler atuará muito mais no ligante, formando uma película que irá envolver as 



58 Incorporação de Carbonato de Cálcio Alternativo e sua Avaliação no Desempenho dos Pavimentos Asfálticos 

M. C. MENDONÇA 

partículas dos agregados. Assim, boa parte do fíler alternativo produzido, cerca de 40%, irá 

atuar junto ao ligante, e 32%, irá atuar no preenchimento dos vazios da mistura. 

4.1.4. Morfologia do Fíler 

A Figura 4.3 apresenta as imagens obtidas por meio do Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), nela é possível observar que as partículas do fíler apresentam diferentes tamanhos, com 

formas bastante irregulares, como foi revelado pelo ensaio de granulometria. A propriedade 

polimorfa do Carbonato de Cálcio (CaCO3), revelada por Nys et al. (2010), pode ser observada 

nas imagens, na qual os elementos minerais presentes no fíler possuem formas variadas, devido 

a cristalização da sua estrutura. Segundo Nciri et al. (2018), esse comportamento pode ser 

atribuído a dureza das cascas, pois são constituídas de calcita (cristais hexagonais), o que 

confere dureza ao material. 

Segundo Wypych (2016), a superfície das partículas do pó da casca de ovo é não uniforme, 

com tamanhos de partículas variando entre 20 e 40 μm, influenciado principalmente devido ao 

processo de trituração do material. Além disso, observou-se a existência de diversos poros na 

superfície das partículas, conforme pode ser observado pela Figura 4.4. Segundo Nys et al. 

(2010), esses poros representam os elementos utilizados para manutenção das trocas gasosas 

entre o embrião e o meio externo, podendo alterar significantemente a atividade da superfície 

específica do fíler alternativo, aumentando a absorção da interface dos materiais, e a intensidade 

das ligações físico-química entre o ligante e o fíler. 

Figura 4.4 – Imagens obtidas por MEV do Fíler Alternativo. Fonte: o autor. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO 

A  Tabela 4.3 apresenta um resumo dos resultados obtidos para o ligante asfáltico modificado, 

estes resultados serão discutidos ao longo desta seção, de forma a avaliar a influência do fíler 

alternativo nas suas propriedades do ligante asfáltico e das misturas asfálticas. 

Tabela 4.3 – Propriedades físicas dos Ligantes Asfálticos. Fonte: o autor. 

4.2.1. Densidade 

Os resultados obtidos por meio do ensaio de densidade do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

revela que a densidade do material aumenta à medida em que o fíler é incorporado ao ligante. 

Para o CAP virgem, onde o teor de fíler é igual a 0%, o valor da massa específica é de 1,01 

g/cm³, já para a adição de 3% e 5% de fíler o valor passa a ser 1,02 g/cm³, o que representa um 

aumento de 1,5% em relação ao CAP não modificado. Da mesma forma, houve um aumento de   

3% para o teor de 7%, que possui uma massa específica de 1,03 g/cm³. Os aumentos observados 

podem ser considerados pequenos, e são explicados devido à pouca quantidade em massa de 

fíler adicionada ao ligante virgem, conforme pode ser observado na Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Massa específica do Ligante Asfáltico. Fonte: o autor. 
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4.2.2. Envelhecimento a Curto Prazo (RTFOT) 

A simulação do envelhecimento a curto prazo do ligante asfáltico que será aquecido a altas 

temperaturas durante o processo de usinagem, pode ser realizado por meio do ensaio de 

Envelhecimento de Curto Prazo (RTFOT). Os resultados obtidos por meio do ensaio de 

Envelhecimento de Curto Prazo (RTFOT) são apresentados na Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Percentual de Perda de Massa do Ligante Asfáltico. Fonte: o autor. 

 

A norma EM 095 (DNIT, 2006) estabelece que o percentual máximo permitido para a variação 

em massa do ligante após o ensaio de RTFOT é de 0,5% para o CAP 50-70. Isso mostra que os 

teores estudados nesta pesquisa estão dentro do limite estabelecido pela normativa brasileira, 

apresentando uma diminuição do percentual de perda de massa em todos eles. Para o teor de 

3%, a diminuição, em relação ao ligante asfáltico não modificado (0%), foi de 13%, da mesma 

forma, essa diminuição foi de 23%, para o teor intermediário de 5%, e 16% menor para a 

modificação com o teor de 7%, conforme pode ser observado na Figura 4.6. 

Segundo Moraes e Bahia (2015), o acréscimo do fíler mineral desacelera o processo de 

oxidação das moléculas do ligante asfáltico modificado, isso porque, alguns fílers minerais 

possuem um efeito antioxidante, conforme foi apresentado durante na Revisão Bibliográfica. 

Os valores observados neste estudo, revelam um ponto de mínimo para a perda de massa do 

ligante asfáltico modificado em diferentes teores de fíler. Esse ponto pode ser encontrado pela 

solução da equação obtida por meio da derivação da função apresentada na Figura 4.6. 

Igualando-se a equação obtida a zero, o teor de fíler encontrado para o menor percentual de 

perda de massa é 5,5%, o que pode ser interpretado como um “teor ótimo” da incorporação do 

fíler ao ligante. 
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Esse fenômeno pode ser explicado, pois um aumento no teor de fíler, representa uma maior 

quantidade de partículas que irão interagir com a matriz asfáltica, ou seja, será fornecido uma 

maior superfície específica para a absorção dos componentes reativos do asfalto. 

A Figura 4.7 representa um esquema de como se dá a influência da incorporação de diversos 

teores de fíler no processo de oxidação. A medida que essas partículas começam a ser 

totalmente recobertos pelo elemento aglutinador, elas irão atuar como um elemento 

antioxidante, capaz de reter as frações leves do material. Porém, para teores de fíler em 

concentrações maiores que 5%, a perda das frações leves aumenta novamente, isso porque as 

partículas passam a atuar muito mais como elementos que expõem o filme de ligante asfáltico 

à oxidação, aumentando assim o percentual de perda de massa das amostras. 

Figura 4.7 – Representação da influência da incorporação do fíler no processo de oxidação. Fonte: o autor. 

 

4.2.3. Penetração 

O ensaio de penetração foi realizado nas amostras modificadas para os diferentes teores de fíler, 

antes e após os materiais terem sido envelhecidos, conforme é apresentado pela Figura 4.8. Os 

resultados revelam que a adição do fíler alternativo provocou uma diminuição pequena e de 

forma gradual nos valores de penetração das amostras, isso quer dizer, que quanto maior o teor 

de fíler incorporado ao ligante asfáltico, maior será a rigidez dessas amostras, aumentando 

também a sua viscosidade, como será apresentado no item 4.2.6. 
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Figura 4.8 – Penetração do Ligante Asfáltico modificado. Fonte: o autor. 

 

Após o envelhecimento das amostras no ensaio de RTFOT, a norma EM 095 (DNIT, 2006) 

estabelece que o percentual mínimo permitido para penetração retida, que representa a razão 

entre a penetração após e a penetração antes do ensaio de RTFOT, seja de 55% para o CAP 50-

70. Assim, os valores encontrados para a penetração retida se mostraram superiores aos 

mínimos normatizados, indicando que a modificação com fíler tende a diminuir esse porcentual.  

Tabela 4.4 – Penetração Retida. Fonte: o autor. 

4.2.4. Ponto de Amolecimento 

O ensaio de ponto de amolecimento revela a temperatura na qual o ligante começa a amolecer. 

Sua avaliação é importante pois permite compreender as deformações permanentes nas misturas 

asfálticas. Os resultados obtidos por meio do ensaio de ponto de amolecimento revelam que a 

incorporação do fíler leva ao aumento no ponto de amolecimento, conforme a Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Ponto de amolecimento do Ligante Asfáltico modificado. Fonte: o autor. 

 

O aumento no ponto de amolecimento das amostras pode ser explicado, devido ao aumento da 

viscosidade do material após a adição do fíler, isso porque o material torna-se mais consistente, 

favorecendo o aumento da temperatura na qual o material comece a amolecer. Da mesma forma, 

após o envelhecimento das amostras, ocorre a perca das frações leves, e a viscosidade do 

material passa a aumentar, provocando ainda mais o acréscimo no ponto de amolecimento dos 

ligantes envelhecidos. Segundo a especificação EM 095 (DNIT, 2006), esse aumento pode ser 

no máximo de 8ºC para o CAP 50-70, assim, todos os valores obtidos se encontram abaixo do 

máximo estabelecido pela norma, com um maior valor para o teor de 7%. 

Tabela 4.5 – Aumento do Ponto de Amolecimento. Fonte: o autor. 

4.2.5. Índice de Suscetibilidade Térmica (IST) 

O Índice de Suscetibilidade Térmica (IST) avalia propriedade importante do ligante, na qual a 

temperatura é um fator preponderante, alterando o estado físico e de consistência do material. 

Os resultados obtidos por meio da Equação 2.1 são apresentados na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Índice de Suscetibilidade Térmica. Fonte: o autor. 

 

Por meio dos resultados obtidos é possível observar que os ligantes asfálticos apresentaram uma 

alta susceptibilidade térmica, com valores acima da faixa recomendável pela norma brasileira 

de (-1,5) e (+0,7) para ligantes convencionais. O que indica que o CAP virgem utilizado 

apresentou elevada sensibilidade à temperatura. Contudo, pode-se observar que adição de fíler 

representou uma diminuição nos valores de suscetibilidade térmica, sendo menos sensível para 

o teor de 7%, onde houve uma diminuição de 17% e 12% no valor de IST, para antes e após o 

ensaio de RTFOT, respectivamente. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Valores para cálculo do IST. Fonte: o autor. 

4.2.6. Viscosidade Rotacional 

A viscosidade do ligante asfáltico foi avaliada para as temperaturas de 135ºC, 150ºC e 177ºC 

de acordo com a norma ABNT NBR 15184, e os resultados estão apresentados pela Figura 4.11. 

A adição de fíler representa um aumento na viscosidade do ligante asfáltico, isso quer dizer que 

há um aumento na consistência do material, que está ligado diretamente a diminuição da 
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penetração por meio da incorporação do fíler. No entanto, todos os resultados de viscosidade 

estão de acordo com as especificações da norma, estando acima do limite mínimo para todas as 

temperaturas. Além disso, esse aumento na consistência influência no comportamento físico e 

reológico do ligante asfáltico, deixando-o mais rígido, conforme foi revelado no item 4.2.3.  

Figura 4.11 – Viscosidade do ligante asfáltico modificado antes RTFOT. Fonte: o autor. 

 

Através da Erro! Fonte de referência não encontrada. podemos observar que o aumento na v

iscosidade do ligante asfáltico é maior principalmente para a temperatura de 135ºC, isso porque 

o fíler encontra-se disperso na estrutura do ligante modificado. Contudo, para temperaturas mais 

altas, como a de 177ºC, o aumento da viscosidade diminui, e o ligante modificado tende a se 

aproximar mais do ligante virgem. Esse fenômeno pode ser explicado tanto devido ao processo 

de decantação das partículas sólidas, dispersas no material aglutinante, quanto a dissolução 

delas em altas temperaturas, na qual o material é menos viscoso. Vale destacar que 

independente do teor de fíler utilizado a variação da viscosidade entre eles é pequena, o que 

demonstra que a alteração da viscosidade está muito mais ligada à adição do fíler do que o teor 

utilizado na modificação. 

Por meio da Figura 4.12 é possível observar que para as temperaturas menores, a adição do fíler 

representa uma mudança maior na viscosidade, deslocando os pontos da curva para cima. Já 

para o aumento das temperaturas as curvas de viscosidade tendem a se aproximar, revelando o 

fenômeno observado anteriormente. Além disso, é possível dizer que as viscosidades entre os 

teores de 3%, 5% e 7%, quase não variam, se mantendo bem próximas. 
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Os valores encontrados para os ensaios de viscosidade antes e após o RTFOT estão indicados 

na Tabela 4.7 e apresentados graficamente na Figura 4.12. 

Tabela 4.7 – Viscosidade Brookfield dos ligantes antes e após RTFOT. Fonte: o autor. 

Figura 4.12 – Viscosidade Brookfield (a) antes RTFOT e (b) após RTFOT. Fonte: o autor. 

 

A Figura 4.12 revela que após o ensaio de RTFOT a viscosidade das amostras aumentaram, 

deixando o material ainda mais consistente e diminuído a sua penetração, conforme foi 

observado no item 4.2.3. Da mesma forma, o material teve um maior aumento para as baixas 

temperaturas, convergindo para uma mesma viscosidade nas maiores temperaturas. 

4.2.7. Ponto de Fulgor e Combustão 

Os ensaios de ponto de fulgor e de combustão são essenciais para descobrir a qual temperatura 

as amostras se tornam perigosas em relação ao seu manuseio, de forma a avaliar a capacidade 

do material de se inflamar. 

Segundo a especificação de material ME 95 (DNIT, 2006), o ponto de fulgor mínimo para o 

CAP 50-70 é de 235ºC, dessa forma, todos os teores estiveram acima da temperatura mínima, 

o que pode ser interpretado como um bom sinal, pois o CAP necessita de uma temperatura 

muito maior para se incendiar, tornando o material mais seguro, sendo portanto, recomendados 
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para utilização em campo. A norma não revela um valor mínimo para o ponto de combustão, 

porém todos os teores estiveram acima do valor obtido para o ligante convencional. Os 

resultados obtidos neste ensaio são apresentados na Figura 4.13. 

Figura 4.13 – Ponto de Fulgor e de Combustão das amostras. Fonte: o autor. 

 

As amostras modificadas pelo teor de 5%, representaram o maior aumento entre todos os teores, 

tanto para o ponto de fulgor, quanto para o ponto de combustão. Isso se deve pois, para o teor 

de 7% a filme de ligante torna-se muito pequeno, e a combustão mais rápida. Para o ponto de 

fulgor, esse aumento foi de aproximadamente 9% em relação ao ligante convencional, e de 37% 

em relação ao mínimo exigido pela norma. Já para o ponto de combustão, o aumento em relação 

ao ligante convencional foi de 13%. 

4.2.8. Reômetro de Cisalhamento Dinâmico 

As propriedades reológicas do ligante podem ser obtidas por meio da utilização do Reômetro 

de Cisalhamento Dinâmico (DSR), que aplica tensões sinusoidais, de forma a calcular o módulo 

de cisalhamento complexo (G*) e o ângulo de fase (δ). (AASHTO T315, 2012). A rigidez do 

asfalto e a deformação, reversível ou irreversível, do material pode ser determinada através da 

magnitude do módulo complexo e do grau do ângulo de fase. Para um alto valor de G* o ligante 

tende a ser mais rígido, e para um baixo valor de sen(δ), o ligante tende a ser mais elástico. 

Neste estudo, o DSR foi utilizado para avaliar o comportamento viscoelástico do ligante 

modificado antes do ensaio de RTFOT para as temperaturas de 46ºC, 58ºC e 64ºC. Essas 

temperaturas foram escolhidas devido às altas temperaturas as quais os pavimentos da região 

centro-oeste estão submetidos. 
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Por meio da relação entre G*/sinδ foi possível avaliar a resistência a trilha de roda que o 

material irá apresentar quando solicitado. Segundo a especificação SUPERPAVE, a relação de 

G*/senδ deve ser superior a 1,0 kPa para o ligante no estado natural, ou seja, antes de ter sido 

submetido ao processo de envelhecimento. Assim, os valores obtidos para os ligantes avaliados 

estiveram acima do mínimo para as temperaturas de até 64ºC. Os resultados obtidos para a 

modificação do ligantes nos teores de 0% e 5%, são apresentados pela Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Valores obtidos para o ensaio de DSR. Fonte: o autor. 

Devido à natureza rígida do fíler mineral alternativo, a adição desse material nos ligantes, 

representam modificações em seu comportamento viscoelástico. Os resultados indicaram que a 

incorporação 5% de fíler ao ligante convencional, levou a um aumento no valor de G* para a 

temperatura de 64ºC, o que revela um ligante mais rígido para as temperaturas elevadas, sendo 

menos propícios a formação de deformações permanentes. Além disso, houve uma diminuição 

do ângulo de fase para as temperaturas de 58 e 64ºC, o que representa um ligante com 

propriedades mais elásticas para as altas temperaturas, melhorando a capacidade do ligante de 

retornar ao seu estado inicial. Dessa forma, o efeito da incorporação do fíler ao ligante asfáltico, 

para o teor de 5%, mostrou-se mais significativo para as altas temperaturas, aumentando a 

resistência do asfalto à deformação permanente de caráter viscoso, não apresentando uma 

melhoria para as baixas temperaturas, conforme pode ser observado por meio da Figura 4.14. 

Onde é possível identificar que a curva do ligante modificado se manteve abaixo da curva do 

ligante convencional para as baixas temperaturas de 45 e 58ºC. 

Figura 4.14 – Valores de G*/senδ versus temperatura. Fonte: o autor. 
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4.3. MISTURA ASFÁLTICA COM ADIÇÃO DE FÍLER 

As amostras que serão analisadas nesta seção são apresentadas pela Tabela 4.9. As misturas 

produzidas em pesquisas locais utilizando o mesmo agregado, a mesma faixa granulométrica e 

o mesmo CAP 50-70 são denominadas MC, sendo a mistura MCF desenvolvida neste estudo. 

Já as amostras EY e K são misturas oriundas de pesquisas internacionais, que também 

utilizaram o carbonato de cálcio como fíler. 

Tabela 4.9 – Comparação entre diferentes misturas asfálticas. Fonte: o autor. 

4.3.1. Distribuição Granulométrica dos Agregados 

A distribuição granulométrica apresentada na Figura 4.15 mostra que o agregado utilizado para 

a composição das amostras MC se enquadra na Faixa C, segundo a norma ES-031 (DNIT, 

2006). Além disso, as amostras estudadas por Erfen e Yunus (2015), com material proveniente 

da Malásia, também se encaixa na Faixa C, possibilitando uma boa correlação com os ensaios 

que serão analisados a seguir, uma vez que utilizada a mesma faixa e metodologia de 

compactação, logo a estrutura e o intertravamento dos agregados é similar. 

Figura 4.15 – Distribuição granulométrica dos agregados minerais. Fonte: o autor. 
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4.3.2. Parâmetros Volumétricos 

A Tabela 4.10 e a Figura 4.16 apresentam os parâmetros volumétricos da mistura estudada nesta 

pesquisa (MCF) e das outras misturas apresentadas na Tabela 4.9. Em relação às misturas MC, 

com agregado micaxisto na faixa C e CAP 50-70, percebe-se que a incorporação 5% de CaCO3 

provocou um aumento de 17,5% no volume de vazios. A alteração no volume de vazios pode 

ser justificada por uma menor densificação do CP durante a compactação, tal como mostra a 

redução de 1,1% da densidade aparente da mistura (Gmb) em relação a amostra MC5,8. Já as 

amostras estudadas por Erfen e Yunus (2015) apresentaram comportamento oposto, com a 

redução do volume de vazios para amostras com mesmo teor de ligante.  

Vale destacar que a amostra estudada atende todos os requisitos da ES-035 (DNIT,2006), no 

qual as misturas utilizadas na camada de rolamento devem possuir volume de vazios entre 3 e 

5 %, Figura 4.16.a, e RBV entre 75 e 82%, Figura 4.16.b. 

Tabela 4.10 – Parâmetros Volumétricos das Misturas. Fonte: o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.16 – Parâmetros Volumétricos: (a) Volume de vazios; (b) Relação Betume vazios. Fonte: o autor. 
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4.3.3. Ensaios Mecânicos 

A ABCR (2008), recomenta para que a camada de revestimento asfáltico apresente um bom 

desempenho em situações em que estará submetida a temperaturas elevadas e longos tempos 

de carregamento, os materiais constituintes das misturas devem apresentar maior rigidez, maior 

resistência mecânica e menor deformação permanente. 

Os agregados minerais estão suspensos na mistura, variando de tamanho, de grosseiro a fino. 

Para misturas asfálticas adequadamente compactadas geram uma estrutura cuja rigidez, 

estabilidade e características de desgaste dependem da coesão do aglutinante e do 

intertravamento das partículas dos agregados. Essas condicionantes revelam que as 

características dos agregados apresentam uma influência significativa no comportamento das 

misturas, condicionando o seu desempenho e sua durabilidade. Já as características dos ligantes 

são importantes, pois, ao se utilizar um ligante mais consistente, ou seja, com uma menor 

penetração, ocorre um aumento considerável na rigidez da mistura asfáltica. 

4.3.3.1. Estabilidade e Fluência 

O ensaio de Estabilidade e Fluência é realizado por meio da prensa Marshall, e permite avaliar 

o comportamento das misturas asfálticas. A Tabela 4.11 e a Figura 4.17 apresentam os 

resultados de estabilidade e fluência para a amostra em estudo (MCF) e as demais amostras 

analisadas. Nota-se que para as amostras com micaxisto e 5,8% de CAP 50-70 a incorporação 

de 5% de CaCO3 provoca o aumento de 10% da estabilidade e redução de 18% da fluência do 

material. O que indica uma melhoria na resistência à deformação permanente da mistura e maior 

resistência ao cisalhamento, respectivamente. 

Tabela 4.11 – Estabilidade e Fluência. Fonte: o autor. 
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As amostras estudadas por Erfen e Yunus (2015) também apresentaram um aumento similar de 

9% da estabilidade com a incorporação de 5% de CaCO3 em relação a sua amostra de referência 

(EY0). Todavia, suas amostras apresentaram aumento da fluência em 11%, o que pode ser 

compreendido por meio do comportamento inverso das misturas apresentadas nos teores 

volumétricos, como volume de vazios e RBV. Além disso, ressalta-se que todas as amostras 

atendem a estabilidade mínima de 500 kgf estabelecida pela ES-035 (DNIT,2006). 

Figura 4.17 – Estabilidade e Fluência. Fonte: o autor. 

 

4.3.3.2. Compressão Diametral 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral permite avaliar os valores de 

Resistência a Tração (RT) para as misturas betuminosas. Este ensaio é importante pois permite 

avaliar a resistência com que as misturas irão resistir as tensões de tração que serão solicitadas 

na base dos revestimentos, como foi revelado na Figura 2.1. 

Tabela 4.12 – Resistência à Compressão Diametral. Fonte: o autor. 
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A Tabela 4.12 e a Figura 4.18 apresentam os resultados da resistência à compressão diametral. 

Para as amostras com micaxisto e 5,8% de CAP 50-70 a incorporação do CaCO3 provocou um 

aumento médio de 39% da resistência à tração em relação às amostras de referência MC5,8 e 

MC5,5 e um aumento de 105% considerando o valor mínimo estabelecido pela ES-035 (DNIT, 

2006). 

Figura 4.18 – Resistência à compressão Diametral. Fonte: o autor. 

 

Assim, neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos por meio dos ensaios 

laboratoriais aplicados a esta pesquisa, no próximo capítulo serão definidas as conclusões 

obtidas por meio da análise geral dos dados apresentados aqui. 

   



 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

5.1. INTRODUÇÃO 

A falta de investimento público na infraestrutura rodoviária tem afetado o desempenho dos 

pavimentos asfálticos que vem apresentado deterioração prematura, conforme revelado pela 

CNT (2017). Assim, a busca por materiais alternativos que melhorem os requisitos técnicos, e 

que atendam aos requisitos econômicos e ambientais, vem sendo estudada para a melhoria 

desses pavimentos. 

A proposta deste trabalho foi compreender as propriedades do ligante modificado e identificar 

uma proporção ideal (teor ótimo) de um fíler produzido a partir da casca de ovo, de maneira a 

avaliar o seu efeito no desempenho dos pavimentos asfálticos. Para isso, foram realizados 

diversos experimentos para a determinação da utilização desse fíler como elemento modificador 

dos ligantes e das misturas asfálticas. Baseado nos resultados obtidos a partir do trabalho 

experimental as seguintes conclusões podem ser traçadas. 

5.2. CONCLUSÕES 

5.2.1. Quanto as propriedades do Fíler 

O agente modificador, proveniente do aproveitamento da casca de ovo, mostrou que a sua 

composição é, majoritariamente, carbonato de cálcio (CaCO3), com densidade específica de 

2,18 g/cm³, valores similares a pesquisas utilizando o mesmo processo de aproveitamento, tal 

como Kiruthiha et al. (2015), Guedes (2014) e Erfen e Yunus (2015). Além disso, o fíler obtido 

apresentou uma distribuição granulométrica uniforme média, do qual 95% do material pôde ser 

utilizado como fíler mineral, com superfície específica de 0,189 m²/g. 

O fíler mineral é considerado comumente como parte dos agregados, e para muitos engenheiros 

essa fração representa apenas uma fração inerte, na qual o papel principal é apenas de preencher 

os vazios entre as partículas dos agregados (GUO, 2017). Contudo, os resultados revelaram que 

além dessa função, o fíler possui um efeito direto no ligante, atuando ativamente nas misturas 
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asfálticas. Assim, cerca de 60% do material produzido irá atuar no preenchimento dos vazios 

da mistura, e os outros 40% do material irá atuar no ligante. 

Portanto, a incorporação de um fíler mineral alternativo, obtido com o aproveitamento da casca 

de ovo, para aplicação em pavimentos representa um ganho ambiental com a conservação das 

jazidas de mineração e utilização de um resíduo ainda pouco valorizado sendo descartado de 

maneira irregular que possui potencial técnico. Além disso, a viabilidade técnica constatada 

permite a melhoria de desempenho nos pavimentos executados, dentro dos quais objetiva-se o 

conforto e segurança do usuário, de maneira a promover uma melhor otimização dos recursos 

empregados no setor da infraestrutura. 

5.2.2. Quanto ao desempenho dos ligantes modificados 

Segundo GUO (2017), as propriedades dos ligantes asfálticos modificados são afetadas pelas 

características do ligante, pelas propriedades dos fílers, pela superfície específica, a forma, e a 

composição do fíler, a sua taxa de incorporação, além da interação entre os dois materiais. A 

adição do fíler mineral ao ligante asfáltico proporcionou uma redução na penetração e um 

aumento no ponto de amolecimento, tanto na condição virgem quanto na envelhecida a curto 

prazo, e consequentemente, a diminuição do índice de suscetibilidade térmica, o que pode ser 

interpretado como um enrijecimento do material após as modificações. Além disso, a adição de 

fíler representa uma alteração na viscosidade do ligante, deixando-o mais viscoso quando 

comparado ao asfalto não modificado. 

A combinação das propriedades elásticas, viscoelásticas e viscosas do ligante asfáltico e do fíler 

mineral representa a mudança nas características reológicas do ligante asfáltico modificado. 

Segundo Bahia (1995), a adição de fíler mineral provoca um aumento da resistência à 

deformação permanente, e um aumento do parâmetro relacionado ao dano por fadiga, o que 

representa uma situação desfavorável. 

Embora esse módulo seja alto sob baixas temperaturas, a resistência a tração apresentou um 

aumento significativo para os corpos de prova produzidos. Além disso, os resultados de 

envelhecimento a curto prazo, mostraram que as partículas de fíler possuem um efeito 

antioxidante nos ligantes asfálticos, diminuindo o percentual de perda de massa, com menor 

para o teor de 5%, e o ponto de fulgor e combustão foram maiores para esse mesmo teor. Em 

relação ao comportamento reológico, pode-se observar que para o teor de 5% escolhido o efeito 
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da aplicação do fíler se mostrou eficaz para as altas temperaturas, aumentando o módulo 

complexo G* e diminuindo o ângulo de fase do ligante modificado quando comparado ao 

ligante não modificado, recomenda-se um estudo mais aprofundado, com outros teores para 

avaliação da reologia desse ligante. 

5.2.3. Quanto as misturas asfálticas 

O estudo apresentado por Júnior e Rocha (2013), revela que o principal tipo de ligante utilizado 

nas obras de pavimentação da região metropolitana de Goiânia tem sido o CAP 50-70. Contudo, 

segundo Oliveira et al. (2014), a utilização desse material não tem revelado resultados 

satisfatórios para o uso em revestimentos encontrados na região, isso porque, além das 

condições de tráfego, e das circunstâncias climáticas, o tipo de agregado mais encontrado, 

micaxisto enquadrado na faixa C, possui forte influência no comportamento da mistura. Logo, 

a utilização de asfaltos modificados, tal como o utilizado nesta pesquisa representa uma 

alternativa ambiental e técnica para a produção de misturas. 

Quanto aos parâmetros volumétricos a incorporação do agente modificador provocou um 

aumento de 17,5% no volume de vazios, todavia, esse comportamento pode ser explicado por 

uma menor densificação dessas amostras na compactação. Mesmo assim, as amostras 

apresentaram valores de Volume de Vazios (Vv) e RBV dentro das especificações da ES-035 

(DNIT, 2006). Em relação aos parâmetros mecânicos houve um aumento médio de 39% da 

resistência à tração, e 11% da estabilidade em relação às amostras de referência com mesma 

granulometria, teor de ligante e tipo de agregado. E um aumento de 105% considerando o valor 

mínimo da regulamentação do DNIT. 

Dessa forma percebe-se que, mesmo com a utilização de misturas dosadas para asfaltos 

convencionais, a incorporação do CaCO3 manteve as propriedades físicas e volumétricas, 

considerando a influência do processo de compactação, e melhorou significativamente as 

propriedades mecânicas do material. Dessa forma, sob o ponto de vista técnico, o material 

apresenta-se como uma alternativa eficaz na melhoria das misturas quanto à resistência aos 

esforços de cisalhamento e resistência a tração indireta, que são parâmetros fundamentais para 

um bom desempenho do pavimento. 
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5.3. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se o estudo da viabilidade financeira do material 

alternativo para o emprego em escala industrial do reaproveitamento deste resíduo para fins de 

aplicação na pavimentação. Além disso, sugere-se um estudo mais aprofundado das misturas 

asfálticas modificadas por fíler, através de um estudo de dosagem, de forma a obter o teor ótimo 

de ligante, além da possível aplicação da metodologia SUPERPAVE, para obtenção de 

parâmetros de resistência dessas misturas. Ainda assim, recomenda-se avaliar os mecanismos 

de decantação do fíler, de maneira a compreender qual a melhor forma de incorporação do fíler 

nas misturas, para subsidiar a sua utilização em pavimentos, ou em outras áreas da engenharia. 

Recomenda-se também, a utilização de outros teores no estudo dos ligantes asfálticos 

modificados por fíler, bem como a utilização de outras temperaturas. Além disso, propõe-se um 

estudo mais aprofundados da microestrutura do fíler, comparando com outros fílers utilizados.
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APÊNDICE A – FICHA DE ANDAMENTO DOS ENSAIOS 
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ANEXO A – LAUDO DE ENSAIOS DO CAP 

 

 

Código: 71K

Local de Amostragem: TQ 25096D Número: 0850-18G

Data/hora Amostragem: 16/05/2018 09:30 Laboratório: REGAP/ESTO/CQ

Data/hora Recebimento: 16/05/2018 10:37 Telefone: +313529-4420

ESPECIFICAÇÃO RESULTADO

50 a 70 55

46 min 50,2

274 min 316

112 min 160

57 a 285 60

55 min 56

8 max 4,7

20 min >150

-0,50 a 0,50 -0,285

60 min >150

99,5 min 99,9

235 min 326

-1,5 a 0,7 -0,9

Anotar (1) 1,012

NESP (2) NESP

Notas:

(1) Ensaio não faz parte da especificação. Informações para fins de faturamento.

(2) NESP = não espuma

- Este certificado foi gerado eletronicamente e assinado pelo responsável

REFINARIA GABRIEL PASSOS - PETROBRÁS

Produto: CIMENTO ASFÁLTICO 50/70

CARACTERÍSTICA

PENETRAÇÃO A 25ºC

PONTO DE AMOLECIMENTO

VISCOSIDADE BROOKFIELD 135GC-SP21 20RPM

VISCOSIDADE BROOKFIELD 150 GC-SP21

VISCOSIDADE BROOKFIELD A 177 GC-SP21

RTFOT PENETRAÇÃO RETIDA

RTFOT-AUMENTO DO PONTO DE AMOLECIMENTO

INDICE DE SUSCETIBILIDADE TÉRMICA

DENSIDADE RELATIVA A 20/4 GRAUS CELCIUS

AQUECIMENTO A 177 GC

RTFOT - DUCTIBILIDADE A 25GC

RTFOT VARIACAO EM % MASSA

DUCTIBILIDADE A 25ºC

SOLUBILIDADE NO TRICLOROETILENO

PONTO DE FULGOR


