
TÍTULO: APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DA CANA-DE-AÇÚCAR EM MISTURAS BETUMINOSAS TIPO
CPA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - UNISANTAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MARLON NATHAN CUNHA DOS SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ATILA CSOBIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 Resíduos agrícolas vêm sendo utilizados como aditivo em compósitos com 

diversas finalidades por serem ricos em fibras de celulose. Em pavimentação, essas 

fibras são utilizadas na composição de misturas asfálticas de alto desempenho ou 

drenantes, sendo as fibras adotadas atualmente provenientes da pasta celulósica da 

madeira, que passa por processo de pelletização. Estudos desenvolvidos por Leal 

(2013), incluindo a execução de um trecho piloto na BR 356/RJ, demonstraram a 

viabilidade da substituição destas fibras por bagaço da cana-de-açúcar em misturas 

de alto desempenho tipo SMA (Stone Matrix Asphalt). Nesse estudo pretende-se 

verificar a possibilidade de utilização do bagaço da cana-de-açúcar e pellets de 

biomassa em misturas drenantes tipo CPA (Camada Porosa de Atrito), verificando-se, 

além da resistência, o aumento da permeabilidade da mistura. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Com o crescimento da urbanização e consequente impermeabilização do solo, 

problemas com drenagem superficial, acúmulo de água nas vias e enchentes vêm se 

tornando recorrentes no Brasil. Como o revestimento asfáltico tradicional é 

impermeável, a falta de escoamento da água diminui as condições de segurança e 

dirigibilidade da via (VIRGILLIS, 2009). Os pavimentos com revestimento drenante 

possuem granulometria aberta e permitem a percolação da água por seus vazios 

comunicantes, auxiliando na drenagem e consequentemente garantindo maior 

aderência do pavimento (BERNUCCI, 2010).  

 Fibras de celulose são utilizadas neste tipo de mistura pois evitam o 

escorrimento do ligante fazendo com que a mistura mantenha a permeabilidade 

projetada. Os resíduos da cana-de-açúcar são materiais lignocelulósicos, com fibras 

de celulose constituindo a maior parte de sua estrutura (DUMKE, 2005). O Brasil é o 

maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com 55% das áreas de plantio localizadas 

no estado de São Paulo e, embora os resíduos gerados por usinas de açúcar e álcool 

já sejam utilizados na produção de energia ou etanol de segunda geração por 

exemplo, grande parte ainda é descartado devido à alta produção. 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Verificar a partir de ensaios de laboratório, o aumento da resistência e 

permeabilidade em mistura betuminosa tipo CPA com adição de resíduos da cana-de-

açúcar, em bagaço e pellets de biomassa, em comparação com a mistura executada 

em pavimentação na cidade de Praia Grande – SP. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a viabilidade de utilização em grande escala de resíduos da cana-de-

açúcar como aditivo no concreto asfáltico, propondo uma utilização a esses resíduos, 

reduzindo assim a geração e descarte de lixo, além de propor uma alternativa 

econômica e sustentável para obtenção de fibras a serem utilizadas como aditivo em 

misturas asfálticas. 

 

4. METODOLOGIA  

 Esse projeto é um estudo explicativo com pesquisa bibliográfica e experimental 

baseado em um estudo de caso. Para a pesquisa experimental serão confeccionados 

corpos de prova utilizando os resíduos como aditivo em comparação a corpos de 

prova da mistura CPA utilizada na pavimentação adotada como referência. Os ensaios 

realizados são estabilidade e fluência Marshall, de acordo com as normas 

DNIT/DNER-ME 043/95 e NBR 12891/93, e resistência a tração por compressão 

diametral, de acordo com a norma DNIT 136/10. Os respectivos ensaios determinam 

a resistência do corpo de prova e servirão para verificar a suscetibilidade a 

deformação do pavimento, além da exsudação. A permeabilidade será verificada a 

partir do ensaio de absorção e densidade, definido pela norma DNIT/DNER-ME 

081/98 em que, utilizando uma balança hidrostática, será comparado a massa do 

corpo de prova seco e após ser imerso em água, verificando assim a capacidade de 

percolação da água no revestimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 A primeira etapa do projeto se deu com a pesquisa bibliográfica abrangendo 

técnicas de pavimentação e execução de misturas betuminosas nas usinas de asfalto, 

definição de materiais, incluindo polímeros e fibras de celulose como aditivos, 



métodos de mistura, traço dos agregados e dosagem de cimento asfáltico de petróleo 

(CAP), além de pesquisa sobre resíduos agrícolas e materiais lignocelulósicos. 

 Os resíduos provenientes da cana-de-açúcar foram escolhidos como material 

a ser utilizado nos ensaios devido a ampla disponibilidade no estado de São Paulo. O 

bagaço foi cedido por uma usina de açúcar e álcool de Araras – SP e os pellets de 

biomassa, pela COSAN Biomassa de Jaú – SP. 

 A mistura CPA adotada como referência foi a utilizada na obra de pavimentação 

da Rua Carlos José Borstens, na cidade de Praia Grande – SP, executada seguindo 

a especificação técnica para execução de concreto asfáltico poroso com ligante 

modificado por polímero do DER-SP, ET-DE-P00/028 (2006). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A mistura adotada como referência é composta majoritariamente de pedrisco, 

além de pó de pedra e cal CH I como filler. O CAP escolhido é NTAFLEX 65/90 

modificado por polímero e dosado teor ótimo em 4,2%. Tanto agregados quanto 

ligante foram aquecidos na estufa a 177 °C e os corpos de prova moldados a 153 °C. 

O volume de vazios da mistura foi aferido em 18%, com absorção de 0,95%. Será feita 

uma nova dosagem no laboratório da TERRACOM Construções, empresa 

responsável pela obra, com adição dos resíduos obtidos para análise comparativa do 

resultado dos ensaios de resistência e permeabilidade. 
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