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Introdução 
A cera de carnaúba e a cera sintética comercial 

Sasobit® são aditivos utilizados na preparação das 

chamadas Misturas Asfálticas Mornas (MAMs). 

Quando adicionadas ao ligante asfáltico (LA) 

diminuem a temperatura de usinagem e de 

compactação das misturas asfálticas, reduzindo o 

consumo de combustível e emissões de gases
1,2

. O 

uso de MAMs na pavimentação é recente e há um 

grande interesse em se estudar as alterações que 

os asfaltos podem sofrer ao longo do tempo. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho é avaliar as 

propriedades dos LAs puro e modificados antes e 

após envelhecimento simulado em estufa RTFOT 

em relação à viscosidade e as propriedades 

empíricas como: penetração (PEN), ponto de 

amolecimento (PA) e índice de suscetibilidade 

térmica (IST).  

Resultados e Discussão 
Neste estudo foram utilizados: LA 50/70, Sasobit® 

(S) e cera de carnaúba tipo 1 (CT1) e tipo 3 (CT3). 

O LA foi modificado com 3% p/p dos aditivos em 

misturador de alto cisalhamento. O efeito dos 

aditivos se expressa na diminuição da penetração 

(aumento da consistência) e aumento do ponto de 

amolecimento, antes e após RTFOT (Tabela1). O 

envelhecimento, em linhas gerais, provocou um 

aumento do ponto de amolecimento, fato previsível, 

porém, os ligantes mais consistentes foram os mais 

resistentes. Nas condições trabalhadas, o Sasobit® 

aumentou de modo expressivo a rigidez do LA, 

tornando-o mais suscetível a trincas, antes e após 

envelhecimento. A presença das ceras CT1 e CT3 

reduziu de modo significativo a penetração, 

aumentando a rigidez do LA. Após RTFOT, as 

amostras tornaram-se ainda mais rígidas. O LA + 

CT3 apresentou maior resistência à deformação 

permanente (maior PA) em relação ao LA + CT1. O 

efeito dos sobre a suscetibilidade térmica foi 

avaliado pelo valor do IST. Ligantes asfálticos 

modificados normalmente apresentam valores de 

IST acima dos limites (-1,5 e +1) especificados pela 

ANP. Verifica-se que apenas o LA + 3%Sasobit® 

apresentou-se fora do limite especificado, não sendo 
adequado para pavimentos. O índice de 

envelhecimento (IE), Tabela 1, calculado através 

das viscosidades Brookfield (135, 150 e 175
o
C) 

mostra que CT1 e CT3 não causaram maior 

resistência em relação ao LA puro. O Sasobit® 

apresentou efeito negativo. 
 
Tabela 1. Dados da penetração, ponto de 
amolecimento, índice de suscetibilidade térmica e 
índice de envelhecimento em amostras antes e após 
RTFOT. 

Conclusões 
A presença dos aditivos melhorou as propriedades 

empíricas: ponto de amolecimento (PA) e 

penetração (PEN) causando efeito positivo sobre a 

resistência à deformação permanente. Nas 

condições trabalhadas, de modo geral, o efeito dos 

aditivos na viscosidade após RTFOT foi positivo 

para as ceras, mas, negativo para o Sasobit®.   
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Ensaios Amostras 

LA LA+3CT1 LA+3CT3 LA+3S 

PEN 

(dmm) 

Antes 68 52 64 30 

 RTFOT 37 36 33 23 

PA 

(°C) 

Antes 50 54 57 71,5 

RTFOT 57 59 59 72,5 

IST Antes -0,4 -0,1 1,0 1,8 

RTFOT -0,2 0,07 -0,1 1,4 

 

IE 

135ºC 1,5 1,5 1,5 1,8 

150ºC 1,5 1,4 1,4 2,2 

175ºC 0,9 1,3 1,3 1,5 
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