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Resumo 

Recentemente, devido às questões ambientais, em conjunto com fatores econômicos relativos 
à extração de petróleo, está aumentado o número de pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de técnicas e alternativas sustentáveis para redução do uso de ligantes 
asfálticos convencionais em obras de infraestrutura rodoviária. Em somatório com a demanda 
ambiental e econômica é importante que as propriedades de novos ligantes alternativos sejam 
similares às encontradas em ligantes oriundos de derivados de petróleo. Nesse sentido, o 
presente estudo se propõe a avaliar e qualificar a desempenho em laboratório e também em 
campo de um ligante obtido a partir de origem vegetal, objetivando assim desenvolver 
especificação técnica em âmbito nacional, para o seu emprego em obras rodoviárias. 
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1. Introdução 
A demanda por energia é cada vez mais expressiva em diversos setores produtivos, como o de 
transporte, produção de eletricidade, entre outros. Em 2014, cerca de 76% da produção de 
energia primária brasileira, em relação aos recursos não renováveis, advinha de derivados de 
petróleo (EPE, 2015). Segundo Piquet et al. (2011), o Brasil é autossuficiente quanto à 
produção de petróleo e com a descoberta de poços do pré-sal (em águas profundas), estima-se 
que a sua produção  alcance elevados patamares nas próximas décadas. O asfalto provém da 
destilação do petróleo e devido a suas propriedades físicas é uma importante matéria-prima 
para uso em obras viárias. No Brasil, em 2014, foram produzidos aproximadamente 3,25 
bilhões de metros cúbicos de asfalto, este valor é superior em 22,44% ao obtido no ano de 
2013 (ANP, 2015).  
 
O aumento na procura por derivados petrolíferos, em conjunto com os problemas ambientais 
relacionados às emissões de poluentes na camada atmosférica, fomentam a busca por soluções 
tecnológicas mais limpas e sustentáveis. Nesse sentido, pesquisas conduzidas em diversos 
países objetivam a investigação de ligantes alternativos, ou seja, que sejam derivados de 
recursos renováveis, a fim de substituir ou modificar os ligantes atuais. De acordo com 
Huang, Salomon e Haddock (2012), há uma grande variedade de produtos que contém 
propriedades químicas semelhantes aos ligantes asfálticos, como por exemplo, têm-se: óleos 
de origem vegetal, resíduos de óleo de motor, dejetos de suínos, entre outros. 
 
Recentemente, foram publicadas pesquisas sobre o uso de bioligante em misturas com 
agregados para camadas de pavimentos, e os resultados de ensaios em laboratório são 
promissores, pois as misturas obtidas a partir de bioligante apresentaram desempenho 
semelhante ou superior ao encontrado em misturas asfálticas convencionais. Como 



mencionado por Williams, Peralta e Puga (2015), é importante a validação do bom 
desempenho de misturas obtidas a partir de ligantes não asfálticos também em campo. 
 
A iniciativa de uso do Bioligante na pavimentação é pioneira no Brasil, e visa avaliar as 
propriedades de um novo produto em carácter experimental, para que o mesmo possa ser 
utilizado em misturas de agregados e bioligante como camada de pavimentos. Uma vez 
conhecidas suas propriedades e suas capacidades, será possível desenvolver uma 
especificação técnica para o seu emprego em obras rodoviárias. 
 
As deficiências de infraestrutura impedem um crescimento mais rápido e sustentável, dessa 
forma, a implantação de novas rodovias e a restauração dos pavimentos da malha rodoviária 
brasileira são de grande relevância para o país. Com os crescentes aumentos do custo de 
energia e principalmente do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) de origem fóssil para a 
fabricação das misturas asfálticas rodoviárias, o desenvolvimento de um bioligante nacional 
produzido de fontes renováveis podem ser estratégicos para o desenvolvimento rodoviário 
brasileiro. 
 
A presente pesquisa visa estudar um produto inovador, desenvolvido pela Quimigel em 
parceria com a Greca Asfaltos para ser empregado como bioligante em misturas para 
revestimento de pavimentos. Na busca por soluções sustentáveis para a pavimentação 
rodoviária, o desenvolvimento de um ligante de origem vegetal com fonte renovável se torna 
um marco importante neste setor. 
 
2. Bioligante 

Devido ao aumento da demanda por ligantes asfálticos utilizados na construção, manutenção 
e reabilitação de obras de infraestrutura rodoviária e os desafios ambientais e econômicos para 
extração de derivados de petróleo, cada vez mais vêm sendo estudadas técnicas e produtos 
que minimizem o consumo de ligantes oriundos de derivados petrolíferos. Segundo 
Dhasmana et al. (2015) os ligantes alternativos podem atuar como substituto do ligante 
convencional (100% de substituição), ou como um modificador de ligantes asfálticos (até 
10% de substituição). 
 
O uso de materiais alternativos não derivados de petróleo tem sido considerado e incentivado 
devido a mudanças climáticas, flutuações no preço do petróleo e/ou mudanças nas operações 
de refinarias. Além disto, o aumento de preço dos ligantes asfálticos tende a continuar, 
indicando que o material continuará progressivamente a ficar mais caro. Adicionalmente, a 
emissão de gases prejudiciais à saúde provenientes de ligantes asfálticos derivados de fontes 
de petróleo é outro problema ambiental e ocupacional a ser considerado, devido aos 
compostos aromáticos e de enxofre que são emitidos durante a sua aplicação. É de grande 
interesse que se tenha um ligante de origem vegetal para a produção de materiais para a 
pavimentação que exiba propriedades de recobrimento, espalhamento e compactação, 
preferencialmente formulado com materiais de fontes renováveis, dentre estas, resinas e 
gomas naturais provenientes de árvores, látex natural, óleos vegetais, lignina, celulose, 
álcoois, glicerol, dentre outros. Outra vantagem de ligantes não derivados de petróleo é a 
possibilidade de adição de corantes, podendo ainda trazer reduções nas temperaturas de 
superfícies das rodovias, devido ao efeito de aumento da reflexão da luz solar. 
 
O bioligante é composto por pelo menos uma resina de origem vegetal puramente natural ou 
modificada, apresentando um ponto de amolecimento preferencialmente de 40 oC a 60 oC. As 
resinas adequadas para a produção do bioligante são substâncias exsudadas por certos 



vegetais, e podem estas serem utilizadas da maneira que são resinas naturais ou transformadas 
quimicamente (resinas naturais modificadas). Dentre as resinas naturais, podem ser citadas de 
uma maneira não limitante as colofônias, tall oil, piche de tall oil, breu, resinas de madeira, 
resinas de terebintina ou qualquer de seus derivados. Dentre as resinas modificadas, podem 
ser citadas as resinas hidrogenadas, polimerizadas, os maleatos, ésteres, sabões e os resinatos 
metálicos de colofônias, tall oil, breu e terebintina ou qualquer de seus derivados, produzidos 
pela indústria de celulose, como por exemplo um dímero, polímero ou seu éster de um álcool 
univalente ou polivalente. Dentre os ésteres de resinas, podem ser citados os ésteres de 
metanol, trietilenoglicol, glicerol, pentaeritritol, dentre outros. 
 
O uso de bio-óleo como agente rejuvenescedor também vem sendo explorado em diversas 
pesquisas. Król et al. (2016) estudou a viabilidade do uso de um bio-aditivo para aplicação na 
reciclagem de misturas asfálticas quentes e mornas, devido ao seu poder de parcialmente 
rejuvenescer misturas asfálticas recicladas. 
 
No estudo de Metwally (2010), foram estudados três tipos de bioligante derivados de 
diferentes fontes de biomassa (madeira de carvalho; palha de milho e gramíneas), porém o 
processo produtivo adotado foi o mesmo para todos os tipos de óleos, conhecido como 
pirólise rápida. Hosseinnezhad et al. (2016) estudaram um outro tipo de bioligante produzido 
a partir de dejetos de suínos e por meio de liquefação hidrotermal seguida de destilação a 
vácuo e polimerização para obtenção de um substituto parcial do ligante asfáltico 
convencional. 
 
Peralta et al. (2012), visando estudar a viabilidade de substituir em 100% o ligante asfáltico 
convencional, investigaram o uso do bioligante proveniente do óleo de carvalho vermelho 
obtido através de pirólise, com adiçãos de borracha de pneus (em quantidades de 10% e 15%, 
tendo em vista melhorar o desempenho do mesmo em baixas temperaturas). Para atingir os 
objetivos, foi realizado um procedimento de filtragem do ligante produzido, gerando uma 
espécie de resíduo. Determinadas as temperaturas críticas dos ligantes (convencional com PG 
64-16, bioligante e bioligante residual) ficou evidente que o resíduo possui um 
comportamento muito semelhante ao ligante controle. Isso, segundo os autores, mostra que o 
material apresenta potencial como substituto dos ligantes asfálticos. 
 
Kluttz (2012) faz algumas recomendações quanto a análise da viabilidade da aplicação de 
bioligantes. Dentre as sugestões têm-se: (i) os cuidados na análise das propriedades reológicas 
e mecânicas destes novos produtos, uma vez que os parâmetros e ensaios utilizados para 
ligantes convencionais podem não ser representativos para os bioligantes, e (ii) logística para 
distribuição e armazenamento deste material. 
 
Nesse sentido, a tese de Metwally (2010) teve entre os objetivos principais adaptar algumas 
das especificações do Superior Performing Asphalt Pavement (Superpave) para a realidade 
dos bioligantes analisados em seu estudo, podendo-se citar a redução da temperatura no 
ensaio de envelhecimento de curto prazo Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) de 163 ⁰C 
para 110 ⁰C, para assegurar que a estrutura química dos bioligantes estudados pelo autor, não 
fossem alteradas devido à temperatura. 
 
De acordo com Bernucci et al. (2008), a composição química dos ligantes convencionais tem 
grande influência no desempenho de misturas asfálticas, evidenciando a importância da 
caracterização química de bioligantes. Muitas são as técnicas disponíveis para caracterizar 



quimicamente um ligante e, segundo os mesmos autores, o tipo de fracionamento a que o 
ligante é submetido interferirá na análise química. 
 
Dhasmana et al. (2015), através do método de fracionamento SARA, analisou as  
porcentagens de diferentes componentes presentes nos bioligantes oriundos de diferentes 
fontes de biomassa (dejetos de suínos, alga espirulina e nano alga)  fabricados a partir do 
método de liquefação hidrotermal. Estes autores concluíram que tanto as amostras de ligantes 
antes como após envelhecimento a curto prazo continham um elevado teor de asfaltenos. O 
aumento da presença deste tipo de componente em ligantes resulta em enrijecimento e 
aumento da viscosidade do mesmo.  
 
Há diversas técnicas que podem ser utilizadas para analisar a estrutura química e molecular de 
ligantes. No estudo de Peralta et al. (2012) sobre bioligantes oriundos de bio-óleos misturados 
com diferentes teores de borracha originadas de pneus reciclados, foi utilizada a 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, e o espectro resultantes do bio-
óleo antes do envelhecimento foi comparado com o obtido após o envelhecimento,  podendo-
se concluir que não ocorreram alterações significativas na composição química do bio-óleo 
durante a produção do bioligante.  
 
Assim como a análise química, também é importante realizar a caracterização reológica dos 
bioligantes. Muitos estudos utilizaram ensaios realizados em reômetro de cisalhamento 
dinâmico (DSR) para determinar as propriedades viscoelásticas lineares (curva mestra) do 
material analisado. A curva é mestra é obtida a partir de uma varredura de temperaturas e 
frequências sobre a amostra ensaiada, permitindo assim o conhecimento do módulo de 
cisalhamento dinâmico (|G*|) e do ângulo de fase (δ) para diferentes condições de 
aplicação/uso do produto em campo.  
 
Onochie et al. (2013) comparou a curva mestra de um bioligante (produzido a partir de 
dejetos de suínos), modificado com nano-argila, com a curva relativa a mistura do mesmo 
ligante porém modificado com nano-sílica. A partir dos resultados do módulo de 
cisalhamento dinâmico foi possível verificar que o primeiro bioligante mencionado 
apresentou uma significativa melhoria do desempenho em alta temperatura em relação ao 
segundo. 
 
Na caracterização das propriedades reológicas do bioligante (antes e após o envelhecimento 
no RTFOT) estudado por Dhasmana et al. (2015) foi verificado que as amostras de bioligante 
têm características viscoelásticas um pouco diferentes do ligante asfáltico convencional. Após 
envelhecimento, a quase totalidade das características viscosas foi perdida e o bioligante 
comportou-se como um material elástico sólido com valores de módulo significativamente 
mais elevados. Quando o bioligante foi misturado com um CAP de PG64-22, as amostras 
tiveram valores de módulo inferiores ao ligante de controle, o que apoia a sua possível 
utilização como um agente de amaciamento para misturas asfálticas recicladas. 
  
Hill et al. (2013) concluiu que, em baixas temperaturas, o ligante convencional modificado 
com bioligante oriundo de dejetos de suínos possui maior resistência à fratura enquanto o 
proveniente do Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) é mais susceptível a ela, quando 
comparados ao ligante convencional. No entanto, a redução de resistência causada pela adição 
de RAP foi amenizada pela mistura do bioligante.  
 
De acordo com a bibliografia consultada até o presente momento, pode-se comentar que:  



- os bioligantes provenientes de dejetos suínos, gordura das sojas e algas reduzem a 
viscosidade da mistura, e seu uso é recomendado principalmente como agente amolecedor, os 
quais podem melhorar a resistência à trincas em baixas temperaturas ou de misturas contendo 
RAP.  
- o óleo proveniente do cedro japonês gerou um aumento na viscosidade, não sendo 
interessante seu uso para as finalidades listadas acima.  
- o ligante proveniente da pirólise de carvalho com adição de borracha e filtragem aponta um 
desempenho semelhante aos ligantes convencionas.  
 
Diante dos estudos apresentados sobre bioligantes, pode-se concluir que estes apresentam 
potencial de uso na pavimentação, sendo então interessantes do ponto de vista técnicos e 
ambientais maiores investigações sobre o uso dos mesmos no cenário nacional. 
 
3. Metodologia da Pesquisa 
O principal objetivo desse projeto de pesquisa é avaliação de um bioligante produzido a partir 
de fonte renovável, fabricado pela indústria química brasileira Quimigel S.A. em parceria com 
a empresa Greca Asfaltos, para uso como camada de pavimento. Serão avaliados, em paralelo 
ao bioligante, um ligante asfáltico convencional (CAP 30/45) e também um asfalto-borracha 
AB-08, usados como referências, por serem produtos comercializados e aplicados com 
frequência no Brasil. 
 
Na Figura 1 encontra-se resumida a metodologia a ser seguida para o desenvolvimento da 
pesquisa. Na Figura 2 é possível observar a diferença na cor do bioligante e do CAP 30/45 de 
referência. Salienta-se que esta visível diferença entres os ligantes pode ser um aspecto 
positivo do bioligante em relação ao conforto térmico da rodovia. 
 
 

 
 Figura 1: Fluxograma com a metodologia a ser desenvolvida na pesquisa 



 

  
(a) (b) 

Figura 2: Comparação visual entre: (a) Bioligante e (b) CAP 30/45 

 
4. Trecho Experimental 
Neste trabalho, utilizou-se o método de dimensionamento correntemente usado pelo DNER, 
baseado nos trabalhos do Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE e, após 
definida a estrutura inicial, esta foi verificada e refinada de acordo com estudos mecanísticos 
sugeridos pelo mesmo órgão em publicação oficial de 1994. 
 

4.1. Dimensionamento pelo Método do DNIT 
O ISC do subleito foi definido no âmbito dos estudos geotécnicos, a partir da análise dos resultados 
ensaios efetuados em amostras coletadas ao longo do eixo da nova pista principal, caixas de 
empréstimo laterais e jazidas. Os valores de Índice de Suporte dos materiais (ISC ou CBR) foram 
definidos para as condições ótimas de compactação com a energia de referência do Proctor Normal. 
Adotou-se para o dimensionamento dos pavimentos o valor de CBR ≥ 12%.  
 
No método do DNIT são adotados os fatores de equivalência de carga do “U.S. Army Corps of 

Engineers (USACE)”. Deste modo, foi considerado o valor de Número “N” DE 3,55 x 107. A Tabela 
abaixo apresenta a estrutura do pavimento obtida pelo método de dimensionamento do DNIT. 
 

CAPA BASE SUB-BASE CBR 

10,0 cm (CBUQ) 17 cm (Solo Laterita com Cimento) 15 cm (Solo Laterita) ≥ 12% 

 
4.2. Verificação Mecanicista 

A verificação do dimensionamento da estrutura do pavimento foi feita através da análise do 
seu comportamento estrutural, considerando-se as características elásticas das camadas 
(módulos de resiliência e coeficientes de Poisson). Com o programa computacional de análise 
Elsym 5, foi calculada a deflexão na superfície do pavimento (D0), deformação específica de 
tração na fibra inferior da camada de CBUQ (εt), tensão de tração na fibra inferior da camada 
cimentada (σt) e a deformação específica de compressão no topo do Subleito (εv). Os valores 
das deflexões, deformações e tensões foram comparados com os valores limites estabelecidos: 
(i) DNER PRO 11/79 (para DO); (ii) Asphalt Institute (para εt); (iii) Asphalt Institute (para 
εv); e (iv) modelo experimental para mistura de brita graduada tratada com cimento da IP-07 
– Dimensionamento de Pavimentos de Concreto – PMSP, modelo genuinamente nacional 
como critério de fadiga da mistura cimentada (para σt). Apresentam-se a seguir o quadro com 
os valores de deflexões, deformações específicas e tensões de tração para cada uma das 
estruturas estudadas.  
 



 
 
4.3. Considerações para o Trecho Experimental 

O primeiro segmento experimental para o teste do Bioligante, cujos parâmetros deverão ser 
equivalentes ao CAP 30/45, será de aproximadamente 700 metros de extensão. Será feito um 
comparativo entre o desempenho na pista dos três tipos de mistura: 

1. Mistura com Bioligante; 
2. Mistura com CAP 30/45; 
3. Mistura com CAP Borracha. 

Nos projetos dos três tipos de misturas serão utilizados os mesmos agregados e as mesmas 
propriedades volumétricas básicas para uma comparação mais efetiva do desempenho das 
misturas estudadas. A variável nas estruturas dos segmentos do trecho experimental será 
apenas a camada de revestimento, conforme ilustrado na Figura 3 abaixo 
 

 
Figura 3: Ilustração das estruturas de pavimento do trecho experimental 

 
Agradecimentos 
Os autores agradecem à ANTT pelo financiamento da pesquisa e à MGO pelo apoio no desenvolvimento deste 
trabalho. Os autores agradecem ainda ao CNPq pelas bolsas de pesquisa de parte dos autores. 

Referências Bibliográficas 
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário estatístico brasileiro do 

petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2015. Rio de Janeiro, 2015.  

BERNUCCI, L. B; MOTTA, L. M. G.; CERATTI, J. A. P.; SOARES, J. B. Pavimentação asfáltica: formação 

básica para engenheiros. Rio de Janeiro, p. 504, 2008.  

DHASMANA, H.; OZER, H.; AL-QADI, I. L.; ZHANG, Y; SCHIDEMAN, L.; SHARMA, K. S.; CHEN, W.; 
MINARICK, M. T.; ZHANG, P.  Rheological and chemical characterization of biobinders from different 

N USACE = 3,55 x 107

N AASHTO = 1,45 x 107

ES TRUTURA-TIPO  ANALIS ADA

ATUANTES LIM ITES Órgão                   Equação

D0 = 21 x 10-2mm  24 x 10-2mm PRO-11 log D0adm  = 3,01 – 0,176 x log N

εt(CBUQ-Fx III) = 2,00 x 10-7 1,58 x 10-4 Asp halt Institute εt = 2,13 x 10-2 x N-0,304

σt(BGTC) = 0,339 M Pa 0,342 M Pa PM SP (Balbo, 
1993)

Log N f = 17,137 - 19,608 x RT

Subleito CBR ≥ 12% 8 E = 1.200 kgf/cm² µ = 0,45 εv = -1,44 x 10-4 -2,17 x 10-4 Asp halt Institute εv = -0,0105 x N-0,223

VERIFICAÇÃO MECANÍSTICA DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO - 10 ANOS
RODOVIA BR-050 - Pista Principal

ES FORÇOS EQUAÇÕES  DE FADIGA

CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente

9,0 cm E = 37.500 kgf/cm² µ = 0,30

Sub-base Granular de Solo Laterita 20,0 cm E = 2.500 kgf/cm² µ = 0,35

Laterita com Cimento- Resistência a 
compressão s imples de 21 kgf/cm² aos 7 
dias

20,0 cm E = 40.000 kgf/cm² µ = 0,20



biomass resources. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, n. 2505, p. 
121-129, 2015. 
 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2015: Ano base 2014. Rio de Janeiro, 

2015. 292 p. 

FINI, E. H.; KALBERER, E. W.; SHAHBAZI, C. Application of Bio-Binder from Swine Manure in Asphalt 

Binder. In: Transportation Research Board 90th Annual Meeting. Washington: DC. 2011. 

HILL, B.; OLDHAM, D.; BEHNIA, B.; FINI, E. H.; BUTTLAR, W. G.; REIS, H. Low-temperature 

performance characterization of biomodified asphalt mixtures that contain reclaimed asphalt 

pavement.Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, n. 2371, p. 49-57, 
2013. 
 
HOSSEINNEZHAD, S.; Johnson, C.; Oldham, D.; Fini, E. H. Investigating the Effect of Processing Parameters 

on Bio-binder Characteristics. In:Transportation Research Board 95th Annual Meeting. 2016.  
 

HUANG, S; SALOMON, D; HADDOCK, J. E. Workshop Introduction. Transportation Research Circular, v. E-

C165, 2012. 

KLUTTZ, R. Considerations for use of alternative binders in asphalt pavements: Material characteristics. 
Transportation Research E-Circular, n. E-C165, 2012.  
 

KRÓL, J. B.; KOWALSKI, K. J.; NICKZE, Ł.; RADZISZEWSKI, P. Effect of bitumen fluxing using a bio-

origin additive. Construction and Building Materials, v. 114, p. 194-203, 2016. 
 

METWALLY, M. A. R. M. Development of Non-Petroleum Binders Derived from Fast Pyrolysis Bio-Oils for 

use in Flexible Pavements. 2010. 309 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Iowa State University, Ames, 
 
ONOCHIE, A.; FINI, E.; YANG, X.; MILLS-BEALE, J.; YOU, Z.;  Rheological characterization of nano-

particle based bio-modified binder. In: Transportation Research Board 92nd Annual Meeting. 2013. 
 

PERALTA, J.; WILLIAMS, R. C.; ROVER, M.; SILVA, H. M. R. D. Development of Rubber-Modified 

Fractionated Bio-Oil for use as Noncrude Petroleum Binder in Flexible Pavements. Transportation Research 

Circular, v. E-C165, 2012. 

PIQUET, R. et al. Mar de riqueza, terras de contrastes: o petróleo no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X: 

FAPERJ, 2011. 224 p. 

SEIDEL, J. C., HADDOCK, J. E. Soy Fatty Acids as Sustainable Modifier for Asphalt Binders. Transport 
Research Circular. Vol. E-C165 pp. 17-22, 2012. 

YANG, S; SUCIPTAN, T; CHANG, Y. Investigation of rheological behavior of Japanese cedar based bio-

binder as partial replacement for bituminous binder. In: Transportation Research Board 92nd Annual Meeting. 

2013. 

WILLIAMS, R. C; PERALTA, E. J. F; PUGA, K. N. N. Development of Non-Petroleum Based Binders for Use 

in Flexible Pavements – Phase II. 2015. 

 


