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RESUMO 

 

Um dos problemas atuais e que tem provocado enormes transtornos sócio-econômicos está 

relacionado à situação de conservação das rodovias do País. Os asfaltos empregados há 

décadas apresentam degradação acentuada provocada pela má conservação das rodovias e 

pela própria qualidade do material utilizado. Nesse sentido, a modificação de misturas 

asfálticas visa melhorar a qualidade e buscar alternativas econômicas viáveis para aumentar a 

qualidade do material utilizado nas pavimentações. 

As reduções das trilhas de roda, do trincamento térmico, da desagregação e dos danos por 

fadiga, assim como a melhoria da suscetibilidade térmica, permitem que o asfalto modificado 

por polímero substitua o convencional em praticamente todas as aplicações. 

O presente trabalho descreve a obtenção e caracterização de blendas envolvendo matrizes 

asfálticas (CAP20) modificadas com poliestireno reciclado em pó (PS) e resíduos de borracha 

de pneu moída (BPM). Quando se adicionam polímeros a matriz asfáltica, pretende-se 

principalmente aumentar a impermeabilidade impedindo a deterioração pela água, diminuir a 

fragilidade a baixas temperaturas e diminuir o desgaste por abrasão.  

As propriedades físicas, incluindo índice de penetração, ponto de amolecimento, viscosidade 

Saybolt-Furol, ductilidade, ponto de fulgor, perda de massa ao calor e índice de 

suscetibilidade térmica do CAP20 modificado foram analisadas e comparadas com o CAP20 

não modificado. Foram estudadas sob o ponto de vista físico-químico, as blendas com 

composições de borracha de pneu moída (BPM) de 5%, 10% e 15% e as blendas com 

composições de poliestireno reciclado em pó (PS) de 5%, 7,5% e 10%. As principais análises 

realizadas foram, análises morfológicas micrográficas em microscópio óptico (MO), ensaios 

de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e 

cromatografia por permeação em gel (GPC).  

Os resultados obtidos mostraram que a adição de borracha de pneu moída (BPM) e 

poliestireno reciclado em pó (PS) afetam as propriedades das blendas formadas com o 

CAP20, tendo como principais modificações, a diminuição nos índices de penetração e o 

aumento nos pontos de amolecimento. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, one the current problem which has provoked enormous social-economics 

upheavals is related to the conservation of the highways of the country. The asphalt used 

during decades shows high degradation induced by the bad conservation of the highways and 

also the quality of the material applied. At this way, the treatment of the asphalt’s mixtures 

finds economics alternatives available to improve the quality of the material used as 

pavement. 

The reduction of the wheels trails, the effects of the thermal degradation, and the damage 

because of the fatigue, as well the improvement of the thermal susceptibility allow the 

polymer modified asphalt to substitute the conventional one in all applications.  

This research describes the attainment and the characterization of the blends with asphalt 

matrix (CAP20) modified with recycled powder of polystyrene (PS) and also worn out rubber 

residues of tires (BPM). The addition of the polymer to the asphalt matrix waterproofs it 

hindering the high degradation induced by the water, diminishing the fragility to low 

temperatures, and also reduces the consuming for abrasion. 

The physical properties including the high penetration index, the softening point, the Saybolt-

Furol viscosity, the ductility,  the glow point, the lost of mass to the heat, and the index of 

thermal susceptibility of the modified CAP20 was analyzed  and compared with the non 

modified CAP20. Not only the blends composed with worn out rubber residues of tires 

(BPM) of 5%, 10%, and 15%, but also the blends composed with  recycled powder 

polystyrene (PS) of  5%, 7,5%, and 10% was studied under the physicist-chemistry view. The 

main analyses done was the morphologic micrographic in optic microscope (MO), assays of 

spectroscopy in the region of the infrared (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and 

chromatography for permeation in gel (GPC). 

The gotten results had shown that the addition of worn out rubber of tires (BPM) and the 

recycled powder polystyrene (PS) affect the properties of formed blends with CAP20, having 

as the main modification the reduction of the penetration index and the increasing of the 

softening points. 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

A importância das vias de transportes de cargas e pessoas, promovendo assim a integração 

entre diversas regiões, povos e culturas data de muito tempo. 

 

Os primeiros empreendimentos rodoviários no Brasil datam do Império, mais precisamente da 

segunda metade do século XIX, quando foram construídas a União e Indústria, que ligava 

Petrópolis a Juiz de Fora e apresentava um magnífico traçado para a época, tendo intenso 

tráfego; a estrada da Estrela, de Magé a Petrópolis; a estrada Graciosa, de Paranaguá a 

Curitiba; e a antiga via Anchieta - caminho do mar, de Santos a São Paulo, que é a mais antiga 

estrada brasileira. 

 

No Brasil, em virtude da deterioração e conseqüente sub-utilização do transporte ferroviário 

para cargas e passageiros, as rodovias têm um papel vital para o escoamento da produção 

agrícola e industrial, sendo, muitas vezes, a única opção para o transporte de mercadorias 

entre os centros produtores e consumidores, assim como até os portos e aeroportos (ABCR, 

1999). 

  

A partir da década de 1950, houve uma expansão significativa na infra-estrutura do país, 

particularmente na malha rodoviária. Milhares de quilômetros foram construídos para atender 

as demandas crescentes de tráfego, fruto do aumento da população e do desenvolvimento da 

economia. 

 

Quando a malha rodoviária estava em expansão, a maior preocupação dizia respeito ao custo 

inicial de construção e a pequena ou quase nenhuma atenção aos custos de manutenção do 

pavimento. 

 

As estradas pavimentadas que constituem a malha rodoviária brasileira são compostas 

predominantemente por pavimentos do tipo flexível, e este tipo de estrutura se deteriora mais 

rapidamente quando comparado a outros. 

 

É fato conhecido que o país necessita de uma eficiente infra-estrutura de transportes, 

especialmente boas rodovias para promover o seu desenvolvimento econômico. No caso do 

Brasil, onde os investimentos para construção e manutenção de rodovias caíram após a 
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segunda metade da década de 1980, muitas rodovias atingiram um nível de serventia tão 

baixo, que os processos convencionais de manutenção já não são suficientes para restabelecer 

os padrões de serviço, requerendo a reconstrução do pavimento, além de melhorias estruturais 

para satisfazer as demandas de tráfego. 

 

Se os recursos disponíveis são insuficientes para investir na manutenção das rodovias, o 

problema se agrava quando há necessidade de reconstruir o pavimento, pois esta prática 

implica maior alocação de recursos financeiros (Oliveira, 2003). 

 

As limitações orçamentárias associadas a outros fatores acabaram estimulando o 

desenvolvimento de novas tecnologias, como a modificação de asfaltos por polímeros. 

 

Entretanto, a atuação estatal vem sendo, via de regra, calcada na manutenção corretiva, não 

havendo, normalmente, condições de se trabalhar com construções preventivas que poderiam 

antecipar soluções aos problemas de degradação do pavimento (ABCR, 1999). 

 

Segundo o DNER (1998), as pesquisas relacionadas às modificações dos asfaltos têm sido 

pouco divulgadas no país. Decorre pois, a necessidade de se implementar uma pesquisa sobre 

asfaltos modificados, observando-se os processos de modificações disponíveis, os 

equipamentos de construção em fase de desenvolvimento no país, considerando-se, também, 

as ferramentas de avaliação estrutural de perfis de pavimentos. 

 

A pesquisa em asfaltos modificados procura conhecer de modo sistemático as propriedades 

mais relevantes conferidas ao asfalto pela adição de polímero, dando ênfase às características 

físicas, físico-químicas, reológicas e de comportamento, frente a carregamentos repetidos de 

curta duração. 
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2 CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral o estudo de blendas de CAP20 modificadas. 

Foram utilizados como agentes de modificação os polímeros, poliestireno reciclado em pó 

(PS) e borracha de pneu moída (BPM). Como serão utilizados polímeros reciclados, a 

diminuição na geração de resíduos também pode ser citada como objetivo desse trabalho. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
• Obter blendas de CAP20 modificadas com poliestireno reciclado em pó (PS) e borracha 

de pneu moída (BPM); 

 

• Obter blendas com propriedades superiores ao CAP20; 

 

• Realizar ensaios tais como, Penetração, Ponto de Amolecimento (Anel e Bola), Ponto de 

Fulgor, Ductilidade, RTFOT e Viscosidade Saybolt-Furol, comparando as propriedades 

das blendas de CAP20 modificado, com o CAP20; 

 

• Caracterizar as modificações que serão promovidas no CAP20 através de técnicas de 

Microscopia Óptica (MO), Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), Análise 

Termogravimétrica (TGA), Cromatografia por Permeação em Gel (GPC); 

 

• Aproveitamento econômico de matéria-prima (resíduos) sem mercado, tais como isopor e 

pneu, portanto de menor custo. 
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3 CAPÍTULO 3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Materiais betuminosos 

 
Segundo a tradição, o asfalto é o mais antigo material impermeabilizante utilizado pelo 

homem. No Gênesis, Cap. 6, heróis antidiluvianos, encontra-se, na história de Noé, versículo 

14, a ordem do Criador: Faze para ti uma arca de madeira alisada. Farás nela uns pequenos 

repartimentos e betumá-las por dentro e por fora.  

 

Na Mesopotâmia, escavações reveleram o emprego do betume como aglutinante de tijolos 

utilizados nas construções dos muros, edifícios e no piso de ruas. Outras citações indicam a 

utilização do betume no Egito, nos trabalhos de mumificação; em Roma, na 

impermeabilização de aquedutos (De Senço, 1997). 

 

Os materiais betuminosos são substâncias que contêm betume ou das quais ele possa ser 

derivado. Chama-se betume a um hidrocarboneto ou a uma mistura de hidrocarbonetos de 

origem natural ou artificial, acompanhado ou não de seus derivados não metálicos, que é 

completamente solúvel em bissulfeto de carbono (CS2), mas a consistência não entra na 

definição, podendo estar os betumes nos estados sólido, líquido e gasoso (Lima & Bueno, 

1981). 

 

 De acordo com Selmo (2002), em função da sua forma de obtenção, os materiais 

betuminosos recebem a seguinte classificação tradicional:  

 

• Asfalto ou cimento asfáltico: material sólido ou semi-sólido, de cor entre preta e parda 

escura, que ocorre na natureza ou é obtida da destilação do petróleo, que se funde 

gradualmente pelo calor, e no qual os constituintes predominantes são os betumes; 

• Alcatrões: material semi-sólido ou líquido, resultante da destilação de materiais orgânicos 

(hulha, turfa, linhito, lenha, madeira); 

• Piche e breu: Piche são misturas de apenas 11 a 17% de betume, com muita argila, 

pedrisco, etc. É sólido à temperatura ambiente e funde de forma heterogênea, com muitos 

nódulos e grãos na massa fundida. Apresenta qualidades muito inferiores às dos alcatrões. 
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Já segundo De Senço (1997), quanto à natureza, os materiais betuminosos podem ser 

classificados dos tipos a seguir: 

 

• Rochas asfálticas ou Arenito Betuminoso: São rochas que contêm, distribuídas nos seus 

vazios internos, gotículas de asfalto que dão a essas rochas certa flexibilidade e 

impermeabilidade. Como exemplo, pode ser citado o xisto; 

• Asfaltos Nativos ou Naturais: São encontrados em depósitos naturais e originários do 

petróleo, no qual se encontram dissolvidos. Por processo natural  de evaporação, os 

depósitos de petróleo que ocorrem em depressões da crosta terrestre transformam-se em 

verdadeiros lagos de asfalto, como, por exemplo, em Trindade e nas Bermudas. Os 

asfaltos naturais, além de serem encontrados em forma muito dura, estão sempre 

associados a impurezas minerais, como areias e argilas. É necessário, para torná-los aptos 

aos serviços de pavimentação, que sejam purificados e fluxados com óleos de petróleo; 

• Asfaltos de Petróleo: São asfaltos obtidos pelo refino do petróleo de base asfáltica, do 

qual são obtidos isentos de impurezas. São quase completamente solúveis no bissulfeto e 

no tetracloreto de carbono e se constituem, hoje em dia, no produto mais empregado, em 

todo o mundo, nos serviços de pavimentação. 

 

O cimento asfáltico de petróleo (CAP) é uma mistura complexa de várias espécies químicas. 

Sua estrutura e propriedades são dependentes da temperatura. À temperatura ambiente o CAP 

possui cor preta, é pegajoso, semi-sólido e muito viscoso (Santos et al., 2002). 

 

Segundo o DNER (95), cimento asfáltico de petróleo é definido como sendo o material obtido 

especialmente para apresentar as qualidades e consistências próprias para o uso direto na 

construção de pavimentos. Os cimentos asfálticos de petróleo têm o símbolo CAP que deve 

proceder as indicações dos vários tipos, conforme a viscosidade ou penetração de acordo com 

a especificação. Os cimentos afálticos de petróleo, conforme sua procedência, são 

classificados: 

 

• Segundo a viscosidade a 60 oC, em CAP 7, CAP 20 e CAP 40; 

• Segundo a penetração, em CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 85/100 e CAP 150/200. 

 

A obtenção do asfalto da destilação do petróleo iniciou-se nos Estados Unidos em 1902, 

sendo que sua utilização mais intensa em serviços de pavimentação começou em 1909. A 
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produção de asfalto no Brasil iniciou-se em 1944 na refinaria Ipiranga, com petróleo 

importado geralmente da Venezuela. Até então utilizava-se nos serviços de pavimentação, o 

asfalto importado de Trindade, acondicionado em tambores de cerca de 200 litros (De Senço, 

1997). 

 

Segundo DNER (1998), das onze produtoras de asfalto no Brasil, dez pertencem a Petrobrás e 

apenas uma não pertence ao monopólio estatal, a Refinaria Ipiranga no Rio Grande do Sul. 

Das dez unidades produtoras apenas três foram projetadas para  a produção de asfalto. Pode-

se dizer que, em três unidades produtoras o asfalto é o produto principal e nas outras sete o 

asfalto é um subproduto. 

 

Os asfaltos artificiais são resíduos da destilação fracionada do petróleo bruto. As suas 

propriedades dependem da natureza do petróleo e da maneira pela qual a destilação é 

conduzida. A técnica petrolífera corrente envolve numerosas operações de tratamento, 

separação e composição que minimizam tal dependência. Na destilação fracionada algumas 

frações do petróleo são vaporizadas por aquecimento até a ebulição e condensadas, a seguir à 

temperatura ambiente. 

 

A destilação fracionada baseia-se no fato de ser o petróleo bruto constituído por 

hidrocarbonetos mais ou menos solúveis uns nos outros e de pontos de ebulição crescentes 

com o tamanho das moléculas, o qual é quantificado pelo número de átomos de carbono 

presentes. 

 

Na destilação aquece-se o petróleo bruto a altas temperaturas, sob pressão, e a separação das 

diferentes frações processa-se numa torre de fracionamento. Na torre a temperatura decresce 

de baixo para cima, por causa das diferenças nos pontos de ebulição. Objetivando facilitar a 

remoção das frações de alto ponto de ebulição, sem provocar mudanças químicas, 

desenvolveu-se, nas grandes refinarias, o processo da destilação com redução na pressão e 

utilizando o vapor, que é a destilação a vácuo e vapor. Pode-se afirmar que são obtidos por 

esse processo os asfaltos de melhor qualidade para pavimentação (Lima & Bueno, 1981). 

 

Segundo IBP (1996), a quantidade de asfalto contida num petróleo é variável e depende de 

várias características, principalmente da densidade, podendo variar de 10 a 70%. 
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Ainda segundo o IBP (1996), os processos de refino do petróleo para obtenção de asfaltos 

dependem do tipo de petróleo e do rendimento em asfalto que ele apresenta. Se o rendimento 

em asfalto for alto e o cru apresentar características asfálticas, basta o estágio de destilação à 

vácuo. Para os petróleos que apresentam médio rendimento em asfalto e são do tipo 

intermediário, o processo é o da destilação em dois estágios: um a pressão atmosférica, 

seguido de outro a vácuo. Se o petróleo é do tipo leve, além do esquema anteriormente citado, 

inclui-se um processo de extração após o segundo estágio de destilação. Desses processos, o 

mais usado é o da destilação em duas etapas, pois produz o asfalto normalmente sem 

necessidade de instalações especiais e permite o uso de um maior número de tipos de 

petróleos e consiste, basicamente, de uma separação física dos vários constituintes do 

petróleo, pela diferença entre seus pontos de ebulição e de condensação. 

 

A Figura 3.1 mostra um esquema da destilação do petróleo, com os produtos finais 

originados. 

Figura 3.1 – Esquema da destilação do petróleo, mostrando os produtos originados. 

 

 

Como o petróleo é constituído por asfalto duro, óleos não voláteis, óleos pouco voláteis e 

óleos voláteis, pode-se afirmar que o produto final da destilação depende do grau a que ela foi 

elevada.  
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Segundo o DNER (1998), no Brasil a maioria das refinarias operam com os mais variados 

tipos de crus disponíveis, obrigando a Petrobrás a empregar processos distintos nas unidades 

refinadoras. Assim, tem-se: 

 

• Se o rendimento em asfalto for alto (cru de base naftênica), basta o estágio da destilação 

vácuo no processo de refino; 

• Se o rendimento em asfalto for médio (cru de base intemediária), o processo é o da 

destilação em dois estágios: pressão atmosférica e vácuo; 

• Se o rendimento em asfalto for baixo (petróleos leves), além da destilação em dois 

estágios, inclui-se o processo de desasfaltação a propano. 

 

Nos dois últimos processamentos, obtém-se asfaltos muito duros, necessitando de adição de 

outras frações do próprio refino para transformá-lo num produto que atenda às especificações 

brasileiras no tocante às características físicas.  

 

No Brasil ocorre, em geral, petróleo de base parafínica, que não é utilizado na produção de 

CAP. A separação dos produtos parafínicos é feita utilizando-se um solvente, o propano 

líquido. Os materiais parafínicos, ao contrário dos materiais asfálticos, dissolvem-se no 

propano. 

 

Segundo Lima & Bueno (1981), as parafinas são prejudiciais à resistência e à durabilidade 

dos asfaltos, promovendo a oxidação vagarosa dos mesmos, quando expostos ao ar, 

transformando-os num resíduo pulverulento ou floculoso, sem nenhum valor ligante.  

 

Quimicamente o asfalto é definido como um sistema coloidal constituído por micelas de 

asfaltenos dispersas em um meio intermicelar oleoso, formado pela mistura de óleos 

aromáticos e saturados, chamado maltenos. A natureza, a forma e a quantidade das micelas, 

juntamente com a proporção relativa dos óleos aromáticos e saturados, comandam as 

propriedades coloidais e reológicas do asfalto. A Figura 3.2 mostra as cadeias constituintes do 

asfalto. 
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Figura 3.2 - Representação simplificada das cadeias poliméricas contidas no asfalto. 

 

 

Os asfaltenos são definidos como uma fração de coloração preta que são insolúveis no          

n- heptano. Já os maltenos, são constituídos de compostos saturados, compostos aromáticos e 

resinas que são solúveis no n-heptano. A relação entre a composição de asfaltenos, maltenos e 

outros constituintes têm um efeito significante nas propriedades viscoelásticas dos asfaltos, e 

conseqüentemente no desempenho das pastas que pavimentam as estradas (Morales et al., 

2004). 

 

Segundo Santos et al. (2002), o asfalteno é o mais importante componente do asfalto, sendo 

que ele é formado de aglomerados de anéis aromáticos e exerce grande influência nas 

propriedades reológicas do asfalto. 
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Para De Senço (1997), além dos maltenos e dos asfaltenos, o asfalto possui mais dois 

constituintes. São eles: os carbenos e os carbóides. Os carbóides são formados por matéria 

orgânica e carbono livre e entram na porcentagem de mais ou menos 0,1%. São insolúveis no 

bissulfeto de carbono. Os carbenos são formados por hidrocarbonetos aromáticos e entram na 

porcentagem de mais ou menos 0,2%. São insolúveis  no tetracloreto de carbono, e solúveis 

no bissulfeto de carbono. Os asfaltenos são formados por hidrocarbonetos de cadeias 

parafínicas e entram na porcentagem de mais ou menos 30%. Os asfaltenos são solúveis no 

tetracloreto de carbono. Os maltenos são formados por hidrocarbonetos parafínicos e 

naftênicos e entram no asfalto em porcentagens de 70%, mais ou menos. São solúveis nos 

hidrocarbonetos saturados. A figura 3.3 mostra as porcentagens dos elementos constituintes 

do asfalto. 

Figura 3.3 – Porcentagens dos elementos constituintes dos asfaltos. 

 

 

Por ser um material suscetível à ação da temperatura o CAP pode ser usado em camadas de 

pavimentação, já que ao ser aquecido ele se torna fluido, o que permite que envolva os 

agregados, e que a mistura seja espalhada e compactada. E ao resfriar, volte a ter 

comportamento plástico. Entretanto, o ajuste da suscetibilidade térmica de um CAP a valores 

que satisfaçam nossas necessidades não é tarefa fácil. 

 

As especificações sempre classificam o CAP em função de suas propriedades reológicas: 

penetração ou viscosidade. Entretanto, as propriedades reológicas de um CAP variam 

enormemente com a variação da temperatura, mas a forma dessa variação não guarda relação 

70%

30%

0.3%

 Carbóides e Carbenos
 Asfaltenos
 Maltenos
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de simetria, já que ela varia de forma específica em cada CAP, por ser uma função de 

dependência direta da sua suscetibilidade térmica, que por sua vez, depende diretamente da 

constituição química e da forma como as micelas e o meio intermicelar se arrumam para 

atingir o equilíbrio coloidal estável (DNER, 1998). 

 

Quando aplicados em revestimentos rodoviários, os asfaltos são submetidos a tensões 

estáticas e dinâmicas, a variações de temperaturas, bem como a condições ambientais 

diversas. Conseqüentemente, é essencial a compreensão das propriedades reológicas a 

diferentes taxas de cisalhamento, temperaturas e freqüências. Estas são úteis também como 

ferramentas para distinguir diferenças entre os vários cimentos asfálticos de petróleo 

produzidos a partir de diferentes fontes de petróleo cru e processos de refino (Lucena et al., 

2004). 

 

As propriedades reológicas dos asfaltos podem influenciar significativamente no desempenho 

das misturas asfálticas durante o processo de usinagem, compactação e vida em serviço. 

 

Segundo Souza et al. (2002), os ligantes asfálticos e conseqüentemente as misturas asfálticas, 

apresentam comportamento viscoelástico. Dada a componente viscosa, este comportamento é 

dependente do tempo de aplicação da carga (ou do deslocamento) e da taxa de deformação 

(ou de carregamento). No entanto, é comum no Brasil assumir as camadas asfálticas dos 

pavimentos rodoviários com comportamento elástico linear. Esta aproximação, por não 

considerar o comportamento dependente do tempo apresentado pelas misturas, impossibilita 

uma simulação mais realista dos principais fatores de deterioração dos pavimentos asfálticos 

nacionais, quais sejam, o trincamento por fadiga e as deformações permanentes, que estão 

associados ao número de aplicações da carga e ao tempo dessas aplicações. 

 

Lucena et al. (2004) dizem que os ligantes asfálticos são fluidos Newtonianos a altas 

temperaturas, enquanto que os ligantes asfálticos modificados por polímeros são não 

Newtonianos, mostrando características pseudoplásticas. Um fluido é dito Newtoniano se a 

viscosidade independe da taxa de cisalhamento. Quando a viscosidade depende da taxa de 

cisalhamento, são chamados de pseudoplástico ou dilatante. 

 

O CAP apresenta algumas características físicas e químicas que são alteradas quando sujeitas 

a processos termo-oxidativos, logo faz se necessário o entendimento das alterações químicas 
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que ocorrem com os asfaltos quando submetidos a variações de temperatura, como por 

exemplo no processo de usinagem e preparo da mistura asfáltica para pavimentação que 

acontecem a altas temperaturas (Lucena et al., 2002). 

 

Segundo Lu & Isacsson (1998), o endurecimento oxidativo do asfalto contribui 

significativamente para a deterioração dos pavimentos asfálticos. Esse endurecimento é 

atribuído primariamente a introdução de grupamentos funcionais que aumentam as interações 

das moléculas no asfalto. 

 

O ligante asfáltico apresenta mudanças nas suas características físicas e químicas quando 

submetido ao processo termo-oxidativo. Isto é causado pela perda de voláteis ou espécies de 

baixa massa molar e formação de ligações de hidrogênio. O envelhecimento leva  a 

modificações estruturais evidenciadas pelo aumento de grupamentos carbonilas e sulfóxidos 

(Lucena et al., 2002). 

 

Lucena et al. (2003) estudaram o envelhecimento de asfalto modificado por SBS através de 

RMN. Segundo ela, quando o CAP é submetido ao envelhecimento simulado, observa-se uma 

diminuição na porcentagem de carbonos aromáticos. A diminuição de carbonos aromáticos 

que ocorre no processo de envelhecimento foi atribuída a oxidação de moléculas aromáticas 

que resultam na formação de quinonas bem como em reações de abertura dos anéis 

aromáticos que são refletidas através da liberação de voláteis durante o envelhecimento.  

 

Segundo Santos et al. (2003), o cromatograma de um CAP submetido a oxidação durante um 

período de 0 a 3,3 horas, mostra um aumento na área do pico na região de mais alta massa 

molar, provavelmente devido a volatilização de frações leves. O aumento de massa molar 

também pode ser decorrente da formação de moléculas maiores tendo o oxigênio como agente 

reticulante. 

 
 

3.2 Polímeros 

 
Há milênios o homem tem retirado da natureza os elementos essenciais à sua existência, bem 

como inúmeros outros produtos que são utilizados para seu conforto e também para a 

melhoria de sua qualidade de vida. Ao longo dessa jornada, a natureza tem sido explorada em 

nome do bem estar do Homo sapiens. Nesse contexto de busca por novos materiais, percebeu-
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se que a natureza é bastante rica em matérias primas e que vários produtos por ela 

disponibilizados podem, muitas vezes, ser sintetizados (Rosa et al., 2005). 

 

No século XVI, com o advento dos descobrimentos, espanhóis e portugueses tiveram o 

primeiro contato com o produto extraído de uma árvore natural das Américas (Havea 

brasiliensis). Esse extrato, produto da coagulação e secagem do látex, apresentava 

características de alta elasticidade e flexibilidade desconhecidas até então. Levado para a 

Europa, adquiriu o nome de borracha pela sua capacidade de apagar marcas de lápis. Sua 

utilização foi bastante restrita até a descoberta da vulcanização por Charles Goodyear, em 

1839. A vulcanização, feita principalmente com enxofre, confere à borracha as características 

de elasticidade, não-pegajosidade e durabilidade tão comuns nas aplicações desejadas nos dias 

atuais (Canevarolo Jr., 2002). 

 

Do início do século passado aos dias atuais, o uso dos polímeros tem se tornado cada vez mais 

freqüente na sociedade. Basta um olhar ao redor para se perceber a incrível quantidade de 

artefatos produzidos pelo homem e que se utilizam polímeros como matéria-prima para suas 

diferentes elaborações. Das garrafas de refrigerantes, passando pelas hastes de cotonetes, 

sacos de supermercados, tubos de encanamento, recipientes de poliestireno expandido, 

revestimentos de panelas e de latas de conserva, mamadeiras, tintas para paredes, próteses, 

escovas de dente, pára-choques de veículos, tapetes, cobertores, pneus ou suportes para 

componentes eletrônicos, os polímeros estão presentes em quase a totalidade dos utensílios de 

uso cotidiano.  

 

O primeiro polímero sintético foi produzido por Leo Baekeland em 1912, obtido pela reação 

entre fenol e formaldeído. Essa reação produzia um produto sólido (resina fenólica), hoje 

conhecido por baquelite, termo derivado do nome do seu inventor (Canevarolo Jr., 2002). 

 

A busca inicial por polímeros sintéticos esteve baseada em sua relativa inércia e resistência a 

biodegradação, ao contrário dos polímeros naturais como amido, celulose e proteínas. Os 

primeiros estudos relativos a biodegradação foram realizados visando retardar e prevenir o 

ataque por fungos, bactérias e outros organismos vivos a esses materiais. Em particular, os 

polímeros formados por hidrocarbonetos são resistentes ao ataque químico e biológico, de tal 

forma que isso lhes assegura longevidade e outras propriedades que se mantêm por longo 

tempo (Rosa et al., 2005). 
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Polímero é uma palavra derivada do grego onde polys significa muitos e meros significa 

partes. Portanto, os polímeros são basicamente substâncias de alta massa molar, também 

chamadas de macromoléculas (mas nem toda macromolécula pode ser considerada um 

polímero). Estas substâncias são provenientes do encadeamento de moléculas menores. 

Apesar do estudo científico das macromoléculas ter se iniciado há pouco tempo (cerca de 50 

anos), seu desenvolvimento tem sido vertiginoso (Corrêa et al., 2005).  

 

Os polímeros são compostos formados por processo químico de associação molecular, 

produzido e controlado por iniciadores, pelos inibidores, (que controlam a velocidade do 

processo, impedindo a polimerização prematura durante o armazenamento do produto) e pelos 

aceleradores (Souza & Ripper, 1998). 

 

Muitas propriedades físicas são dependentes do comprimento da molécula e de sua massa 

molar. Como polímeros normalmente envolvem uma larga faixa de valores de massa molar, é 

de se esperar grande variação em suas propriedades. Alterações no tamanho da molécula, 

quando esta é pequena, provoca grandes mudanças nas suas propriedades físicas. Essas 

alterações tendem a ser menores com o aumento do tamanho da molécula, sendo que para 

polímeros as diferenças ainda existem, mas são pequenas. Isso é vantajosamente usado, 

produzindo-se comercialmente vários tipos de polímeros para atender às necessidades 

particulares de uma dada aplicação ou técnica de processamento. 

 

Nem todos os compostos de baixa massa molar geram polímeros. Para sua síntese, é 

necessário que pequenas moléculas (monômeros) se liguem entre si para formar a cadeia 

polimérica. Assim, cada monômero deve ser capaz de se combinar com outros dois 

monômeros no mínimo, para ocorrer a reação de polimerização. O número de pontos reativos 

por molécula é chamado de funcionalidade. Portanto, o monômero deve ter pelo menos 

funcionalidade 2. A funcionalidade pode ser obtida com a presença de grupos funcionais 

reativos e/ou duplas ligações reativas (Canevarolo Jr., 2002).  

 

A variedade de polímeros produzidos pelo homem é assustadoramente grande. Pode-se 

inclusive produzir diferentes produtos a partir do mesmo monômero, bastando para isso 

conduzir a reação em diferentes graus de polimerização. 
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As características de fusibilidade, que impõe diferentes processos tecnológicos, são a base de 

classificação dos polímeros em termoplásticos e termorrígidos. Os polímeros lineares ou 

ramificados que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento, são 

chamados termoplásticos. Os polímeros que, por aquecimento ou outra forma de tratamento, 

assumem a estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis 

e infusíveis, são chamados termorrígidos (Mano, 1991). 

 

Segundo o DNER (1998), no estudo da utilização de polímeros como modificantes de asfalto, 

as classificações acadêmicas foram abandonadas e foi seguido um caminho mais objetivo, 

aparecendo classificações mais direcionadas ao meio rodoviário. A mais citada e mais 

utilizada é a de Disnnem, que classifica os polímeros em quatro grupos distintos: 

 

• Termorrígidos: são aqueles que por ação do calor endurecem de forma irreversível. 

Voltando-se a aquecê-los, não amolecem mais; 

• Termoplásticos: são aqueles que por ação do calor amolecem de forma reversível, ou seja, 

amolecem quando aquecidos e endurecem quando resfriados; 

• Elastômeros: são aqueles que quando aquecidos se decompõem antes de amolecer, e 

apresentam propriedades elásticas que lembram a borracha; 

• Elastômeros-termoplásticos: são aqueles que ao serem aquecidos se comportam como 

termoplásticos, mas em temperaturas mais baixas apresentam propriedades elásticas.  

 

A indústria de polímeros (plásticos, borrachas e fibras) é, talvez, o segmento da indústria 

petroquímica que mais cresce no Brasil. A razão desse crescimento é devida à progressiva 

substituição de outros materiais, tais como vidro, madeira, papel e metal, por produtos feitos a 

partir desses materiais sintéticos. Essa indústria é caracterizada como sendo “science based”, 

por ser dependente de constantes inovações tecnológicas para que suas empresas possam se 

manter competitivas. Assim, a capacidade de criar tecnologia é vital para o processo de 

sobrevivência a longo tempo no mercado (Hemais et al., 2004). 

 

Dada à principal propriedade da grande maioria dos polímeros, a durabilidade, um sério 

problema acompanha o homem contemporâneo: a enorme quantidade de lixo produzido nas 

comunidades sociais, principalmente nos grandes centros urbanos. Esse lixo, constituído em 

grande parte por produtos industrializados produzidos com polímeros sintéticos, pode levar 



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 16 

mais de uma centena de anos para se decompor, resultando em problemas ambientais que 

podem ser desastrosos para a humanidade.  

 

Os problemas decorrentes da poluição ambiental gerada pelo lixo plástico têm levado a 

comunidade científica a refletir sobre possíveis alternativas para o problema. A utilização de 

polímeros, que já foram descartados como lixo pela sociedade, na modificação de ligantes 

asfálticos é uma das alternativas que podem ser empregadas para minimizar o problema da 

degradação ambiental. 

 

 

3.2.1 Poliestireno 

 
O poliestireno PS pertence ao grupo das resinas termoplásticas, que inclui, entre outros, os 

polietilenos (de alta densidade; baixa densidade; e baixa densidade linear), o polipropileno 

(PP), o policloreto de vinila (PVC) e o polietileno tereftalato (PET) (Montenegro & Serfaty, 

2005). 

 

Sabe-se que  o PS , juntamente com o PE, PP e o PVC tem sido um dos polímeros comerciais 

mais utilizados pela indústria de transformação de plástico. Com isso, o PS também é um dos 

polímeros que mais gera lixo. 

 

Dentre os polímeros derivados do estireno, o mais importante é o PS. Este polímero é 

largamente empregado pelo seu baixo custo (Canevarolo Jr., 2002). 

 

O PS, mostrado na Figura 3.4, é um polímero vinílico, constituído de uma cadeia carbônica 

com um grupo fenila unido a um dos átomos de carbono do grupo vinila A sua produção se dá 

a partir do monômero estireno através da polimerização via radicais livres.  

Figura 3.4 – Fórmula estrutural do PS. 

CH2 CH
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A polimerização vinílica via radicais livres do monômero estireno é ativada por um iniciador, 

por exemplo, o peróxido de benzoíla. 

 

O iniciador peróxido de benzoíla é mostrado na Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 – Fórmula estrutural do iniciador peróxido de benzoíla. 

 
 
Este iniciador age no monômero, rompendo a dupla ligação, promovendo assim a reação de 

polimerização. 

 

A reação de polimerização do estireno é mostrada na Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Esquema simplificado mostrando a reação de polimerização do estireno. 

 

 

Na polimerização por radicais livres se forma o PS atático, tipo de configuração onde o grupo 

fenila está disposto espacialmente ao acaso ao longo da cadeia polimérica, sendo um polímero 

termoplástico amorfo. O PS ainda pode ser obtido nas configurações isotática e sindiotática, 

nas quais o grupo fenila está disposto de maneira ordenada para um mesmo lado ou de 

maneira alternada em um plano ao longo da cadeia polimérica.  
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Segundo Klein et al. (2000), a polimerização Ziegler-Natta em fase homogênea do estireno a 

PS em sistemas contendo complexos de titânio com anéis ciclopentadienilos ou similares, 

leva à produção de um polímero sindiotático de natureza cristalina (PS sindiotático), com 

ponto de fusão em torno de 270 oC e de alta resistência térmica e química. Industrialmente, o 

PS pode ser processado de várias maneiras, como injeção em moldes, extrusão e 

termoformação. 

 

O PS à temperatura ambiente é um polímero vítreo e apresenta baixa absorção de energia sob 

impacto devido a ausência de mobilidade local de segmentos de cadeia, uma vez que a sua Tg 

ocorre entre 90 e 100°C, temperatura a partir da qual ocorrem movimentos de segmentos de 

cadeia responsáveis pela dissipação de energia (Grassi et al., 2001).  

 

O PS é um dos polímeros de maior participação na produção de materiais descartáveis, tais 

como, copos plásticos, bandejas de alimentos e sacolas plásticas (Royer et al., 2005). O PS 

pode ser ainda utilizado como caixa de CD, gabinetes de computador, maçanetas de 

automóveis, equipamentos aeronáuticos, partes de secadores de cabelo, canetas, etc. A 

aplicação dos diversos tipos de PS se dá de acordo com as propriedades desejadas no produto.  

 

O PS possui algumas deficiências quanto à fragilidade e instabilidade em ambientes externos 

sob a ação de raios UV, o que o torna amarelado e o fragiliza. Além disto, o PS é atacado por 

uma larga variedade de solventes (Billmeyer, 1971). 

 

Atualmente, o PS é o quinto termoplástico mais consumido no mundo, alcançando em 2001 

uma demanda ao redor de 10,5 milhões de toneladas (Montenegro & Serfaty, 2005). 

 

 Ainda segundo Montenegro & Serfaty (2005), a demanda de PS para a América do Sul, em 

2001, atingiu em torno de 450 mil toneladas (excluindo-se o poliestireno expandido). Embora 

a América do Sul tenha tido uma participação pequena, em nível mundial, essa região 

apresentou uma taxa de crescimento significativa de 5,2% ao ano, no período 1993/1998, 

sendo uma das regiões mais dinâmicas do mundo nesse segmento. E ainda, existe uma 

projeção de crescimento de 5,2% para o período de 2002/2005. 
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A Figura 3.7 mostra que em 2001 o mercado brasileiro representou mais da metade do 

mercado sul-americano de poliestireno. 

Figura 3.7 – Representa o mercado de PS na América do Sul. 

 

 

Reciclar hoje em dia significa transformar uma fonte de despesa em uma fonte para obtenção 

de novos materiais. A reciclagem é uma alternativa para tentar retirar do meio ambiente, os 

rejeitos e resíduos que diariamente são produzidos pela nossa sociedade. No Brasil, o 

interesse na reciclagem de materiais poliméricos vem crescendo significativamente. Neste 

sentido, a busca por rotas viáveis do ponto de vista econômico, vem sendo estudada para a 

aplicação destes novos materiais em diversos segmentos da sociedade. 

 

Convém mencionar que a reciclagem do PS representa, no momento, uma potencialidade, 

pois atualmente é desprezível a participação do PS reciclado em relação ao seu consumo, 

inclusive nos países desenvolvidos. Pode-se dizer que o mesmo acontece com o poliestireno 

expandido (EPS) (Montenegro & Serfaty, 2005). 

 

Poucas experiências na tentativa de reciclar o EPS são conhecidas: Uma delas é aproveitar o 

EPS para substituir os agregados graúdos na fabricação de concreto leve (mistura de cimento, 

areia, cola e EPS). Outra forma é o aproveitamento no processo de compostagem: Após sua 

moagem pode ser aproveitado na aeração de solo, já que facilita a retenção de umidade e 

64%

4%

14%
13%

5%

 Outros

 Colômbia

 Argentina

 Venezuela

 Brasil

 

 



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 20 

mantém a temperatura do mesmo. Todos os processos estão ainda em fase de pesquisa 

(http://www.curitiba.pr.gov.br). 

 

O EPS é composto de 98% de ar e 2% de matéria-prima (em massa), que desde a sua criação, 

tem sido amplamente aplicado de diversas formas como embalagens industriais (tanto para a 

conservação de produtos alimentícios como para proteção de equipamentos), artigos de 

consumo, isolante térmico, aplicação em processos de fundição de blocos de motores na 

indústria automobilística, materiais para a construção civil (formas para concreto, isolamento 

térmico de lajes, drenagem em muro de arrimo, forros isolantes e decorativos, isolamento 

térmico de telhados, concreto leve, entre outros) (ABRAPEX, 2004). 

 

A norma ISO 14.000, que trata da qualidade ambiental, exige que todos os resíduos 

produzidos pelas indústrias fabricantes têm que ter uma destinação correta aos seus rejeitos. 

Indústrias que utilizam o EPS nas suas embalagens também poderão destiná-los à reciclagem, 

já que muitas delas não têm um descarte adequado para o produto. 

 

 

3.2.2 Resíduo de pneu 

 
O pneu possui papel fundamental e insubstituível em nossa vida diária, tanto no transporte de 

passageiros quanto no de cargas. Entretanto, quando tornam-se insersíveis, acarretam uma 

série de problemas. São objetos perceptíveis e incomodamente volumosos, que precisam ser 

armazenados em condições apropriadas para evitar risco de incêndio e proliferação de 

mosquitos e roedores. A disposição em aterros torna-se inviável, já que apresentam baixa 

compressibilidade e degradação muito lenta. Além disso, quando enterrados, tendem a subir 

para a superfície. 

 

Considerando a dificuldade para a disposição de carcaças de pneus em aterros sanitários e a 

falta de uma legislação para controle da destinação adequada desses resíduos, tem havido uma 

tendência da população em abandonar os pneus em cursos de água, terrenos baldios e beiras 

de estradas, agravando ainda mais o problema. Todo pneu, em algum momento, se 

transformará em um resíduo potencialmente danoso à saúde pública e ao meio ambiente. Para 

acabar com isso, uma solução adequada à destinação final deve ser adotada. Pesquisas vêm 
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sendo realizadas em busca do desenvolvimento de novas tecnologias de reutilização, seja na 

forma inteira, como borracha reciclada, ou como combustível, na geração de energia. 

 

Segundo a classificação de resíduos vigente no Brasil (ABNT/NBR 10004), o pneu é 

considerado resíduo classe III (resíduos inertes). A colocação de pneus sem uso em aterros 

sanitários não tem se mostrado uma boa solução, uma vez que o material é praticamente 

incompressível e de lenta degradação, quando comparado aos resíduos aos quais os aterros 

sanitários municipais se destinam. Outro fato a ser considerado é a possibilidade de incêndio, 

visto o grande poder energético dos pneus. Sabe-se que durante a combustão dos pneumáticos 

ocorre a liberação de óleos tóxicos que podem contaminar o solo e o lençol freático. Durante a 

combustão é liberado, também, dióxido de enxofre, altamente nocivo à saúde humana. No 

Brasil, há restrições legais quanto à queima de pneumáticos usados. 

 

Segundo Morilha (2004), o pneu é composto por: 

 

• estrutura em aço, nylon, fibra de aramida, rayon, fibra de vidro e/ou poliester; 

• borracha natural e sintética, incorporando aí centenas de tipos diferentes de polímeros; 

• reforçadores químicos, como carbono preto, sílica e resinas; 

• anti-degradantes: ceras de parafina antioxidantes e inibidoras da ação do gás ozônio; 

• promotores de adesão: sais de cobalto, banhos metálicos nos arames e resinas; 

• agentes de cura: aceleradores de cura, ativadores, enxofre; 

• produtos auxiliares no processamento dos pneus como óleos. 

 

Também segundo Morilha (2004), um pneu típico, como o modelo P195/75R14, para 

veículos de passeio possui: 

 

• 2,50 kg de 30 diferentes tipos de borracha sintética; 

• 2,05 kg de 8 tipos diferentes de borracha natural; 

• 2,27 kg de 8 tipos de carbono preto; 

• 0,68 kg de aço para o cinturão; 

• 0,45 kg de poliester e nylon; 

• 0,23 kg de arame de aço; 

• 1,36 kg de 40 tipos diferentes de componentes químicos, ceras, óleos, pigmentos, etc. 
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Teremos portanto que, do total de 9,54 kg aproximados de um pneu, praticamente a metade é 

borracha natural ou sintética. 

 

Segundo Santos et al. (2002), os polímeros mais utilizados são as borrachas natural (BN), de 

butadieno (BR), de estireno-butadieno (SBR), cujas concentrações variam de acordo com o 

fabricante e com a utilização do pneu. Pneus de caminhão representam 20 % do total da frota 

e carros 80 %.  

 

Do ponto de vista ambiental, a reciclagem dessas matérias-primas seria a solução mais 

satisfatória, com a condição de recuperar materiais de qualidade a um custo energético 

mínimo. Mas o pneu, por ser um material compósito, não é verdadeiramente reciclável, 

tornando impossível reobter as matérias-primas iniciais. No entanto, é possível recuperar e 

reutilizar parte deles. Os pneus são cortados e triturados, em várias operações de separação 

dos diferentes materiais, que permitem a recuperação dos materiais, obtendo-se borracha 

pulverizada ou granulada, que irá ter diversas aplicações. 

 

É importante observar que, quando analisados os vários mercados para utilização de borracha 

de pneus inservíveis, somente dois apresentam potencial para utilização de número 

significativo de pneus: o energético e de misturas asfálticas.  

 

Os pneus inservíveis são materiais que vem chamando a atenção de ambientalistas e da 

comunidade acadêmica há muito tempo. Somente nos Estados Unidos são produzidos 250 

milhões  de pneus inservíveis todos os anos, que somados aos anos anteriores, alcança a casa 

de bilhões de unidades. No Brasil, o montante de pneus/ano colocados no mercado chega a 68 

milhões (Santos et al., 2002).  

 

Algumas estimativas indicam que atualmente o Brasil possui um passivo ambiental de mais 

de 900 milhões de pneus, considerando estes como pneumáticos que não têm mais a 

possibilidade de reaproveitamento, como recauchutagem e remoldagem. Atualmente estes 

pneus são descartados em campos, terrenos baldios, aterros sanitários, beiras de estradas, 

córregos ou queimados a céu aberto, produzindo poluentes devido à constituição da borracha. 

Em alguns locais, já existe o reaproveitamento de pneus como matéria-prima na construção de 

arrecifes para criação de espécies marinhas ou na confecção de tatames e tapetes de 
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automóveis, ou ainda, como combustível na produção de cimento Portland (Pinheiro et al., 

2003). 

 

Dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) confirmam as estimativas 

citadas anteriormente, dizendo que existem espalhados no país cerca de 900 milhões de pneus 

inservíveis, sendo que somente 50 % do total são descartados de forma adequada (ANIP, 

2000). 

 

Em 26 de agosto de 1999, foi aprovada uma resolução do CONAMA – Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA 258), que institui a responsabilidade, ao produtor e importador, 

pelo ciclo total da mercadoria. Desde janeiro de 2002, fabricantes e importadores de pneus 

são obrigados a coletar e dar destino final de forma ambientalmente correta para os produtos 

que colocam no mercado, atingindo a proporção máxima em 2005, quando o percentual de 

reciclagem será de cinco pneus para cada quatro pneus produzidos. Pela proposta o Ibama 

ficará responsável pela aplicação da resolução, podendo punir os infratores com base na Lei 

de Crimes Ambientais. Inicialmente, para quatro pneus novos fabricados no Brasil ou 

importados, os fabricantes deverão reciclar ou reutilizar um pneu usado. 

 

 
3.3 Asfaltos modificados 

 
A utilização de asfaltos modificados por polímeros não é recente, apesar do interesse por essa 

técnica ter crescido consideravelmente na última década devido a um aumento na exigência 

de um bom desempenho dos pavimentos asfálticos. 

 
Sabe-se que o asfalto, hoje em dia, tem uma grande importância na determinação de muitos 

aspectos no desempenho de uma rodovia. Por exemplo, uma mistura betuminosa necessita ser 

flexível o suficiente em temperaturas de serviço baixas para prevenir as trincas térmicas nos 

pavimentos e também ser rígida o bastante em temperaturas de serviços altas para resistir à 

deformação permanente. Essas propriedades são necessárias para que o pavimento seja capaz 

de agüentar o crescimento dos carregamentos devido ao tráfego nas diversas variações 

climáticas. Infelizmente, as misturas betuminosas com asfalto convencional nem sempre tem 

tido uma desempenho desejável. Na tentativa de aperfeiçoar as propriedades dos asfaltos, 

alguns tipos de modificantes têm sido investigados. Dentre eles estão a inclusão de polímeros 

nas misturas betuminosas com asfalto. 
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Com o passar dos anos, os veículos foram transportando cargas mais pesadas e trafegando 

com pressões maiores nos pneus, contribuindo para degradação precoce dos pavimentos. 

Devido a tal problema, viu-se a possibilidade de melhorar os revestimentos asfálticos com a 

adição de polímeros ao ligante. Com esse mesmo objetivo, há mais de 40 anos os Estados 

Unidos e vários países da Europa vêm adicionando borracha moída de pneu em ligantes 

asfálticos, buscando misturas asfálticas mais flexíveis, com maior resistência ao 

envelhecimento e menor suscetibilidade térmica, trazendo melhores condições de rolamento 

durante a vida de serviço do pavimento (Pinheiro et al., 2004). 

 

O uso da borracha de pneu moída como matéria-prima na execução de revestimentos 

asfálticos tem-se apresentado como uma solução viável para o problema ambiental causado 

pela disposição inadequada dos pneus inservíveis. 

 

A incorporação da borracha ao asfalto pode ser feita por dois processos: processo úmido e 

processo seco. 

 

No processo úmido as partículas de borracha não são incorporadas à mistura asfáltica, mas ao 

cimento asfáltico antes deste ser misturado ao agregado. O ligante, portanto, é previamente 

modificado pela adição da borracha granulada. O novo ligante, oriundo desta modificação, é 

totalmente diferente física e reologicamente do ligante original. Os teores utilizados se situam 

entre 12 e 25% de borracha granulada em relação ao peso total do ligante asfáltico. A mistura 

entre a borracha e o ligante original é processada por meio de agitação mecânica com controle 

térmico adequado. 

 

No processo úmido, a interação entre o ligante asfáltico e a borracha moída é classificada 

como uma reação. O grau de modificação do ligante depende de vários fatores, incluindo a 

granulometria (o tamanho das partículas de borracha) e a textura da borracha, a proporção de 

ligante asfáltico e borracha, o tempo e a temperatura de reação, a compatibilidade com a 

borracha, a energia mecânica durante a mistura e reação e o uso de aditivos (Oda, 2000). 

 

Já no processo seco, os grânulos da borracha são empregados como agregado. A borracha 

substitui uma pequena parte dos agregados finos, normalmente 1 a 3% de borracha granulada 

em relação ao peso total da mistura asfáltica, com os grânulos de borracha variando entre 2,0 

e 6,3 mm. As partículas de borracha são adicionadas ao agregado antes da injeção do cimento 
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asfáltico na usina. Este processo é freqüentemente chamado de borracha-agregado ou 

concreto asfáltico modificado por borracha. A modificação do ligante não é suficientemente 

eficiente para transformá-lo como seria na via úmida. 

 

Segundo o Instituto Brasileiro  do Petróleo (IBP), a utilização de elastômeros vulcanizados, 

inclusive o pó de borracha proviniente da reciclagem de pneumáticos como modificadores, 

apesar de mudarem significativamente as propriedades dos ligantes, gera misturas 

heterogêneas e a borracha age mais como um filler flexível, além de ser de difícil dispersão 

requerendo altas temperaturas e grande tempo de digestão (IBP, 1996). 

 

Além de ecologicamente corretas, misturas de asfalto-borracha vêm se mostrando eficientes 

na minimização dos principais defeitos encontrados nos pavimentos flexíveis, deformação 

permanente e trincamento por fadiga. 

 

O grau de interação do CAP e da borracha moída de pneu ocorre de duas formas: pela 

migração da fração aromática do CAP para a borracha moída de pneu ou pela solubilização da 

borracha moída de pneu no CAP, após a sua devulcanização. A intensidade de cada processo 

depende das condições de incorporação (Santos et al., 2003). 

 

Apesar de existir um grande número de produtos modificadores, existem apenas alguns tipos 

que são adequados como modificadores de asfaltos. Os polímeros quando usados como 

modificadores, são compatíveis com o asfalto, resistem a degradação em temperaturas 

comumentes usadas nas misturas asfálticas e possuem preços acessíveis. O sucesso da 

modificação depende das características dos asfaltos usados, do tipo e da quantidade de 

polímero, bem como do processo usado na preparação desses asfaltos modificados (Isacsson 

& Simonsen, 1999). 

 

As propriedades das matrizes asfálticas modificadas por polímeros dependem diretamente das 

características e concentração dos polímeros e também da natureza da matriz asfáltica. Duas 

classes de polímeros típicos são usados para modificação de matrizes asfálticas, os 

elastômeros e os termoplásticos (Lu & Isacsson, 2001). 
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Segundo Botaro et al. (2006), de maneira geral, os elastômeros são usados para aumentar a 

resistência e a flexibilidade dos pavimentos, enquanto que os termoplásticos aumentam a 

rigidez e a estabilidade dos pavimentos. 

 

Sabe-se que os asfaltos modificados por polímeros são obtidos a partir da incorporação do 

polímero no CAP, em concentração apropriada, podendo ou não envolver reação química. Os 

cimentos asfálticos que são utilizados na modificação são aqueles que apresentam uma certa 

compatibilidade com o polímero a ser empregado. 

 

Misturas de asfaltos com polímeros formam um sistema multifásico. Tais sistemas contêm 

uma fase rica em polímero, uma fase rica em maltenos absorvida pelo polímero e uma fase 

formada pelos asfaltenos. O efeito de um polímero começa geralmente a ser significativo em 

concentrações de aproximadamente 4 a 6% (Stastna et al., 2003). 

 

Ainda segundo Stastna et al. (2003), copolímeros de estireno-butadieno-estireno (SBS) são 

provavelmente os elastômeros mais freqüentemente usados na modificação de asfaltos. Outros 

elastômeros como os copolímeros de estireno-isopreno-estireno, estireno-butadieno também 

são usados. Como plastômeros usados na modificação de asfaltos, podemos citar o etileno 

acetato de vinila (EVA), o polietileno (PE) e o etileno acrilato de butila (EBA). 

 

Yousefi et al. (2000), trabalhando com asfaltos modificados com PE reciclado e óleo derivado 

da pirólise de pneus, mostrou através de propriedades reológicas e testes convencionais, que 

os asfaltos modificados, somente com polímeros, apresentaram propriedades superiores em 

temperaturas moderadas e altas. Em baixas temperaturas, o asfaltos modificados apresentaram 

uma certa deterioração após a adição do polímero. Segundo os autores, as propriedades em 

temperaturas baixas podem ser melhoradas com a adição do óleo obtido da pirólise do pneu. 

Mesmo que a incorporação do polímero faça um asfalto muito frágil em temperaturas baixas, 

o par polímero-óleo pirolítico alivia este inconveniente nos asfaltos modificados. 

 

Há cerca de trinta anos foi verificado que a adição de polímeros ao asfalto melhora suas 

propriedades. Por isso, vem ganhando importância a utilização de asfaltos modificados por 

borrachas. Existem muitas razões para a substituição do asfalto tradicional pelo asfalto 

modificado. Dentre elas estão: uso em rodovias com alto volume de tráfego, resistência à 
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formação de trilhas de rodas, ao envelhecimento e à oxidação, aumento da elasticidade, 

redução dos custos de pavimentação ( Santos et al.,2002). 

 

Atualmente numerosas pesquisas têm verificado os benefícios da adição de polímeros aos 

ligantes asfálticos. Com a adição dos polímeros espera-se uma  melhoria de algumas 

propriedades, como diminuição da penetração e aumento do ponto de amolecimento. As 

propriedades melhoradas proporcionam estabilidade em altas temperaturas e reduzem o risco 

de fratura em baixas temperaturas (DNER, 1998). 

 

Segundo Morales et al. (2004), a modificação do asfalto por polímeros melhora suas 

propriedades mecânicas e conseqüentemente o comportamento dos pavimentos. A 

suscetibilidade térmica e a deformação permanente são diminuídas, enquanto que a resistência 

ao trincamento à baixas temperaturas é aumentada. Essa maior resistência ao trincamento 

ocorre pois a adição de um determinado polímero ao asfalto promove uma diminuição na 

temperatura de transição vítrea do asfalto modificado. Como conseqüência, a adição de 

polímeros ao asfalto permite uma expansão na escala de temperatura de serviço, uma 

melhoria da estabilidade e na durabilidade do pavimento. 

 

Um dos principais papéis dos modificadores de ligantes para pavimentos é o aumento da 

resistência destes ligantes a deformações permanentes em altas temperaturas sem prejudicar 

as propriedades em outras temperaturas. Isto é conseguido enrijecendo o CAP, de forma que 

na sua resposta viscoelástica, a componente elástica seja elevada e a componente viscosa 

reduzida. (Pinheiro et al., 2003). 

 

Airey (2003) também diz que, a modificação de asfaltos por polímeros tem sido uma solução 

para suprir algumas deficiências do asfalto e melhorar propriedades como a suscetibilidade 

térmica, resistência à deformação permanente e as trincas térmicas. 

 

Depois de tantas pesquisas realizadas na área de asfaltos modificados por polímeros, pode-se 

entender que um bom asfalto modificado deve apresentar o polímero e o asfalto com boas 

compatibilidades químicas e interações macromoleculares entre si. Os dois materiais devem 

formar duas fases contínuas, uma permeando a outra. Se a mistura não for realizada de forma 

adequada, ou o polímero e o asfalto não forem quimicamente compatíveis, formam-se duas 

fases: ou com a predominância do asfalto, ou com a predominância do polímero. 
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Idealmente, um agente modificante deve facilmente ser incorporado pelo asfalto, promovendo 

assim uma mistura altamente viscosa e que permita seu uso pelos equipamentos de 

pavimentação nas temperaturas de trabalho. Essa mistura tem que permanecer homogênea 

quando armazenada. Além disso, deve ser altamente resistente à luz ultravioleta, às ações 

térmicas e à água (Morales et al., 2004). 

 

Atualmente existe uma grande variedade de polímeros que estão sendo utilizados na 

modificação de matrizes asfálticas. Entretanto o maior obstáculo no uso de matrizes asfálticas 

modificadas, na prática de pavimentação, é a tendência na separação de fases, devido a uma 

pobre compatibilidade entre o polímero e a matriz asfáltica (Jin te al., 2002). 

 

De acordo com Lucena et al. (2004) os ligantes asfálticos são fluidos Newtonianos em altas 

temperaturas enquanto os modificados por polímeros são não Newtonianos, sendo que eles 

mostram características pseudoplásticas. Um problema que é objeto de estudo para os 

aplicadores de asfaltos é a estimativa da temperatura de compactação e usinagem dos asfaltos 

modificados, em virtude destes não serem fluidos Newtonianos em temperaturas acima de 100 
oC como os ligantes puros. Portanto, não se pode estabelecer uma relação entre viscosidade e 

temperatura para os asfaltos modificados pelo mesmo procedimento adotado para asfaltos 

puros. Altas temperaturas trazem ricos relativos a segurança operacional, por exemplo, 

formações de grumos excessivos de polímero, possibilidade de separação térmica do ligante e 

do polímero, bem como oxidação excessiva do ligante. 

 

O CAP se levado a altas temperaturas, por exemplo 200 oC, pode sofrer craqueamento ou 

seja, sua complexa estrutura é quebrada em estruturas menores. Esse craqueamento leva a 

uma perda das propriedades originais do asfalto (Pinheiro et al., 2004). 

 

A reologia do asfalto  assemelha-se a de um polímero de baixa massa molar. Através da 

mistura do asfalto com o polímero, um novo material com diferentes propriedades reológicas 

é obtido. A reologia do asfalto modificado depende do tipo de polímero utilizado na 

modificação e assemelha-se a reologia do polímero usado. Cada asfalto modificado possui 

propriedades reológicas que diferem das propriedades originais do asfalto (Stastna et al., 

2003). 

 



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 29 

Lu & Isacsson (2001), trabalhando com asfaltos modificados pelos polímeros termoplásticos 

SBS, SEBS, EVA e EBA, mostraram que a morfologia e as propriedades reológicas dos 

asfaltos modificados foram influenciadas pelas características e concentrações dos polímeros 

utilizados na modificação e também pela natureza do asfalto. Uma concentração de polímero 

suficientemente alta (6%) forma uma fase polimérica contínua, melhorando 

significativamente as propriedades reológicas. Ainda segundo os autores, as propriedades dos 

asfaltos modificados por polímeros são largamente influenciadas pelos processos de 

envelhecimento e oxidação do asfalto, e degradação do polímero.  

 

De acordo com o DNER (1998) o polímero que confere ao CAP as melhores propriedades 

elásticas, necessárias a tornar o novo ligante asfáltico como portador das qualidades 

desejáveis para uso rodoviário é o copolímero formado pelas seqüências de estireno e de 

butadieno. A compatibilidade também depende do CAP, pois este é o predominante na 

mistura. Como o polímero tem cadeias com estruturas aromáticas intercaladas por longa 

cadeia butadiênica, o entrosamento entre o par polímero-asfalto não é tão simples. É 

necessário que o CAP tenha quantidade de aromáticos tal que permita uma perfeita 

compatibilidade com as estruturas estirênicas, mas não excessiva que dissolva esses domínios, 

anulando suas propriedades mecânicas, e também não sendo insuficiente, a ponto de não 

compatibilizá-las. 

 

Hinislioglu & Agar (2004) investigaram a possibilidade do uso do polietileno de alta 

densidade (HDPE) oriundo do lixo como modificante de cimento asfáltico de petróleo. A 

influência do polietileno de alta densidade (HDPE) na modificação do CAP foi investigada 

através de vários parâmetros, tais como: tempo de mistura, temperatura de mistura e 

concentração do HDPE. Os autores concluíram que as misturas preparadas com 4% de HDPE, 

com uma temperatura de 165 oC e tempo de 30 minutos, apresentaram um aumento na 

estabilidade, diminuindo assim a fluência. Essa mistura é então mais resistente às 

deformações permanentes. 

 

Santos et al. (2002) trabalhando com asfalto modificado com borracha moída de pneu, 

constataram no asfalto modificado com 2% e 5% de borracha um menor efeito oxidativo do 

que no asfalto puro, o que sugere maior resistência ao envelhecimento. 
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3.4 Compósitos 

 

Segundo Li et al. (2000), um compósito é um material construído por uma combinação de 

materiais que diferem na composição e/ou forma em uma dimensão macro escalar a fim de 

resultar em um material com propriedades e características específicas. Os seus constituintes 

mantêm suas identidades, características e propriedades sinergéticas que não são possíveis de 

se obter com os componentes atuando isoladamente. 

 

Os compósitos são materiais projetados que buscam apresentar melhores propriedades termo-

mecânicas e características de desempenho superiores, que os materiais convencionais não 

apresentam. A necessidade de materiais mais fortes, mais rígidos e de pouco peso para 

aplicações estruturais aumentou o uso dos materiais compósitos (Naik et al.,2006). 

 

Dentre algumas vantagens que os compósitos apresentam estão: baixo peso, resistência à 

corrosão e a temperaturas elevadas e ótimas propriedades mecânicas, quando comparados aos 

materiais convencionais de engenharia (Contant et al., 2004). 

 

Os materiais compósitos podem ser classificados em três classes, quais sejam: compósitos 

com fibras, que consistem em fibras dispersas ou alinhadas dentro de uma matriz; compósitos 

laminados, que são constituídos de camadas de diferentes materiais, e compósitos particulados 

(ou em partículas), que são partículas de determinado material inserido dentro de uma matriz 

(Ghavami et al., 2003). 

 

Os compósitos têm duas ou mais fases distintas, separadas por uma interface, sendo muito 

importante a especificação destes constituintes. O constituinte que é contínuo e está 

freqüentemente, mas nem sempre, presente em maior quantidade é denominado de matriz. De 

um modo geral as propriedades da matriz são melhoradas pela incorporação de um outro 

constituinte para produzir o compósito. Esse outro constituinte é citado como uma fase de 

reforço, que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz. De uma forma bastante 

abrangente, pode-se dizer que os compósitos constituem uma classe de materiais 

heterogêneos, multifásicos, podendo ser ou não poliméricos, em que um dos componentes, 

descontínuo, dá a principal resistência ao esforço (componente estrutural), e o outro, contínuo, 

é o meio de transferência desse esforço (componente matricial). Esses componentes não se 
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dissolvem, mas atuam de forma sincronizada, e as propriedades do conjunto são superiores às 

de cada componente individual. 

 

A escolha da matriz dependerá das propriedades físicas, mecânicas e térmicas exigidas para 

uma determinada aplicação, como também do processo de fabricação escolhido e do custo 

associado. 

 

A matriz tem o papel de manter a integridade estrutural do compósito através da ligação 

simultânea com a fase dispersa em virtude de suas características coesivas e adesivas. Sua 

função é, também de transferir o carregamento para a fase dispersa e protegê-la contra o 

ataque ambiental (Callister, 1994). 

 

A matriz dos compósitos pode ser um polímero, um metal, ou mesmo uma cerâmica. Uma 

classe de compósitos particularmente interessantes e que tem encontrado inúmeras aplicações 

no mercado são os compósitos de matriz polimérica. Em tais compósitos, o polímero constitui 

a fase contínua, podendo ser termoplástico ou termorrígido. 

 

Os compósitos poliméricos podem ser entendidos como sendo a combinação de dois ou mais 

materiais, quais sejam: elementos de reforço e/ou cargas unidos por uma matriz polimérica, 

diferindo em forma e/ou composição. Estes componentes retêm suas identidades individuais, 

podendo ser fisicamente identificados, apresentando porém, uma interface entre eles, o que 

lhes confere uma atuação em conjunto na aplicação final do compósito. Quando a combinação 

do reforço e da matriz polimérica confere ao compósito obtido menores valores de massa 

específica e maiores valores de resistência mecânica e rigidez, esses materiais são 

denominados compósitos poliméricos avançados (Marlet et al., 1999). 

 

Segundo Silva & Rezende (2003), os compósitos avançados são também conhecidos como 

compósitos estruturais, sendo eles materiais de engenharia constituídos de fibras de reforço, 

com orientação definida ou não, dispersas em uma matriz metálica, cerâmica ou polimérica. 

 

Os compósitos estruturais com matrizes poliméricas são materiais de grande interesse para 

aplicações em engenharia devido à baixa massa específica (<2 g/cm3) aliada à alta resistência 

mecânica (> 500 MPa). Estes materiais são comumente manufaturados na forma clássica de 

empilhamento de camadas individuais (Pardini, 2000). 
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Os materiais compósitos oferecem vários tipos de combinações possíveis, revelando materiais 

com propriedades que não poderiam ser obtidas, por exemplo, pelo uso de materiais 

tradicionais homogêneos. Em termos gerais, as propriedades desse tipos de materiais são 

determinadas por três fatores diferentes: as propriedades intrínsecas dos constituintes, a forma 

e a estrutura dos constituintes e finalmente a interação entre os seus constituintes (Mark et al., 

1993). 

 

A geometria da fase descontínua é um dos principais parâmetros a ser considerado, visto que 

as propriedades mecânicas destes materiais dependem da forma e das dimensões do reforço. 

O material de reforço é usualmente mais duro e resistente que a matriz e sua função é 

melhorar o desempenho mecânico da matriz. 

 

Os compósitos podem ser classificados dependendo da morfologia da fase descontínua: 

 

• Compósitos particulados: são resultantes da introdução de componentes que apresentam 

uma razão de aspecto (relação entre a maior e menor dimensão do corpo L/D) menor que 

três. Esses componentes são denominados de cargas particuladas ou não fibrosas, podendo 

estar na forma de partículas, aglomerados de partículas, escamas ou flocos; 

• Compósitos fibrosos: nestes as fibras são usadas como fase dispersa. As tensões aplicadas 

são preferencialmente suportadas pelas fibras, enquanto que a matriz atua como agente de 

união destas e transferidor de tensões; 

• Compósitos laminados: são compósitos formados através do empilhamento de várias finas 

camadas impregnadas com resina polimérica, também denominadas de lâminas. 

Compósitos laminados oferecem a oportunidade de terem suas propriedades modificadas 

através do empilhamento de lâminas com fibras orientadas em diferentes direções. Dessa 

maneira, materiais com propriedades quase isotrópicas podem ser confeccionados através 

da combinação de lâminas unidirecionais dispostas em orientações projetadas; 

• Compósitos híbridos: são aqueles constituídos por mais de um material como agente de 

reforço. Exemplos: resina epóxi reforçada com fibras de vidro e fibra de carbono, poliéster 

reforçado com fibra natural e fibra de vidro, borracha nitrílica reforçado com fibra de sisal 

e carbonato de cálcio. 
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Segundo Soares et al. (2002), as misturas asfálticas são tratadas como materiais compósitos, 

podendo o ligante ser tratado como material viscolelástico, enquanto os agregados podem ser 

considerados corpos elásticos na forma geométrica real. 

 

 

3.5 Tipos de pavimentos 

 

Bonet (2002), define pavimento como uma estrutura construída sobre o leito, constituída por 

uma ou várias camadas, que resistindo aos esforços oriundos dos veículos e transmitindo-os 

ao subleito, de modo a torná-lo compatíveis com sua capacidade de suporte, tendo como 

finalidade propiciar ao usuário segurança e conforto durante sua vida de serviço. Essa 

estrutura deverá ser concebida com a máxima qualidade e o menor custo e suas qualidades 

deverão permanecer inalteradas sob qualquer condição climática. 

 
A norma brasileira de pavimentação, NBR 7207 (1982), define pavimento como uma 

estrutura construída após a terraplenagem e destinada, técnica e economicamente, em seu 

conjunto a: 

 

• Resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los; 

• Melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança; 

• Resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 

rolamento. 

 

Geralmente a capacidade de suporte do subleito é pequena quando se levam em consideração 

as solicitações do tráfego rodoviário e, portanto, é necessário reduzir as tensões verticais de 

compressão até aos níveis que o terreno de fundação possa suportar sem que haja 

deformações excessivas na estrutura do pavimento. As alternativas mais usadas para viabilizar 

essa transferência de tensões consistem no aumento do número de camadas ou no aumento 

das espessuras das camadas ou pelo aumento da rigidez das camadas superiores (Oliveira, 

2003).  
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O pavimento deve possuir as seguintes características (Pinto & Preussler, 2002): 

 

• Resistência para suportar os esforços impostos pelo tráfego e distribuí-los ao terreno sobre 

o qual assenta (subleito); 

• Possuir as condições de rolamento, tal que permitam uma circulação fácil, cômoda e 

segura; 

• Permitir que seja executado o reforço da estrutura existente, de forma compatível com o 

crescimento do volume de tráfego e deterioração dos pavimentos; 

• Conservar suas qualidades sob ação das intempéries. 

 

Os pavimentos classificam-se em dois tipos principais: pavimentos flexíveis e pavimentos 

rígidos.  

 

Segundo Pinto & Preussler (2002), o pavimento flexível é aquele em que todas as camadas 

sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se 

distribui em parcelas aproximadamente equivalente entre as camadas. São aqueles em que as 

deformações, até um certo limite, não levam ao rompimento (De Senço, 1997). 

 

Os pavimentos rígidos apresentam camada de revestimento com elevada rigidez em relação às 

camadas inferiores, geralmente de concreto, absorvendo praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento imposto pelo tráfego (Campos, 2004). São aqueles pouco 

deformáveis (De Senço, 1997). 

 

A dificuldade maior de adotar essa classificação é a liberdade de utilizar camadas flexíveis e 

rígidas numa mesma estrutura do pavimento. Assim, nada impede a execução de uma camada 

de revestimento de concreto asfáltico, que é flexível, sobre uma camada de base de solo 

cimento, que é rígida (De Senço, 1997). 

 

O pavimento rodoviário se deteriora em função de sua idade, do carregamento imposto pelo 

tráfego e dos efeitos do meio ambiente, de forma que, com o passar do tempo, o pavimento 

vai deixando de exercer as funções para as quais foi projetado. 

 

Um pavimento rodoviário flexível está sujeito a degradações ao longo do seu período de vida 

que reduzem a sua capacidade estrutural, sendo que, as fendas por fadiga e as deformações 
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permanentes e são as principais degradações que contribuem para a redução da qualidade do 

pavimento (Amaral, 2000). 

 

Como o Brasil é um país, por excelência rodoviário, a evolução tecnológica no setor 

automobilístico vem preocupando os técnicos rodoviários, no tocante aos efeitos das tensões 

transmitidas aos pavimentos e dos esforços causados pelo número crescente de solicitações, o 

que tem levado os pavimentos a um fracasso prematuro (DNER, 1998). 

 

Os principais agentes externos responsáveis pela degradação do pavimento são as condições 

climáticas e as cargas dos veículos, principalmente se ocorrer excesso. 

 

As rodovias e as ruas se deterioram no Brasil muito mais rapidamente do que em outros 

países, em decorrência do excesso de peso por eixo dos veículos pesados que nelas trafegam. 

O problema atinge todas as rodovias e a malha urbana, causando prejuízos materiais e 

acidentes, parte deles com perda de vidas. 

 

Os estudos conduzidos no Brasil por institutos de pesquisa e universidades confirmam os 

dados do exterior e mostram que o excesso de peso por eixo pode reduzir em até 88% o tempo 

de vida útil dos pavimentos, quando se combina com o excesso de pressão nos pneus. Se a 

pressão dos pneus é maior do que a recomendada, o veículo pesado aumenta a velocidade 

com que são produzidas as trincas no pavimento (ABCR, 2005). 

 

Dados do DNER (1998) demonstram que uma rodovia em mau estado de conservação 

representa 58% a mais no consumo de combustível, 38% no custo de manutenção dos 

veículos, aumento no tempo de viagem e de acidentes, resultando em uma perda considerável 

de ordem econômica. 

 

Segundo Oliveira (2003), a extensão de danos provocados pelas variações climáticas 

dependerá da combinação de fatores como tipo de revestimento, características do subleito, 

tipo de base e solicitações do tráfego. 
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Os principais fenômenos climáticos observados são: 

 

• Sol; 

• Chuva; 

• Temperatura ambiente; 

• Efeito do congelamento. 

 

Durante a vida de um pavimento, o CAP do revestimento envelhece por oxidação. Essa 

oxidação ocorre com maior velocidade nas camadas superficiais, onde existe uma maior 

exposição a elementos que alteram as características do ligante (Roberts et al., 1996).  

 

A radiação ultravioleta produzida pelos raios solares provoca um endurecimento lento e 

contínuo do asfalto. Com o endurecimento, vem uma redução na elasticidade, que resulta em 

trincamento quando a superfície se contrai, à medida que revestimento esfria. 

 

No Brasil o trincamento é a principal causa de ruptura dos pavimentos rodoviários. No caso 

de rodovias urbanas o afundamento por trilhas de roda é um fenômeno bastante presente.  

 

A Figura 3.8 mostra o afundamento provocado por trilhas de roda. 

Figura 3.8 - Afundamento provocado por trilhas de roda. 
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O trincamento é o início de uma fase de deterioração estrutural que modifica o estado de 

tensões e de deformações do sistema estratificado e, assim, o seu desempenho. Portanto, é 

fundamental conhecer as características de ruptura dos materiais envolvidos na construção dos 

pavimentos (Specht, 2004). 

 

Se a pressão dos pneus é maior do que a recomendada, o veículo pesado aumenta a velocidade 

com que são produzidas as trincas no pavimento. Seu efeito é menor do que o ocasionado pelo 

excesso de peso por eixo, mas quando ambas situações são levadas ao extremo, a vida útil do 

pavimento pode ser reduzida de 10 anos para cerca de 15 meses. Assim, num país como o 

nosso, em que há carência de recursos para investimentos, e no qual a maior parte do 

transporte de cargas é feita por via rodoviária, é urgente que se procure eliminar o principal 

fator de desgaste dos pavimentos (ABCR, 2005). 

 

A Figura 3.9 mostra as trincas formadas por fadiga de um pavimento. 

Figura 3.9 - Trincas formadas por fadiga. 

 

 

Trincas na superfície devem ser evitadas, pois favorecem a entrada de água na estrutura do 

pavimento. Essa água livre contida no interior das camadas é expulsa através do 

bombeamento provocado pelo tráfego, acelerando o processo de deterioração. 
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A água da chuva também pode ser responsável pelo aumento do teor de umidade no subleito e 

conseqüente perda de suporte, principalmente nos períodos de chuvas intensas, quando a 

umidade absorvida pelo solo é maior do que em condições normais. 

 

A variação da temperatura entre os períodos diurnos e noturnos gera esforços de dilatação e 

contração das camadas superficiais de um pavimento. Portanto, caso o pavimento esteja em 

regiões que apresentam grandes variações de temperatura ao longo do dia, esse efeito pode 

causar danos à sua superfície. 

 

Nos países de clima temperados e frios, o gelo cria um fenômeno conhecido como “expansão 

induzida pelo gelo”. Ciclos repetidos de congelamento e degelo se constituem no agente mais 

agressivo para causar trincamento. 

 

Nos países tropicais, o gradiente térmico pode atingir grande magnitude e eventualmente 

resultar na evaporação da umidade de compactação de camadas com significativa fração de 

solos. Esse fenômeno pode produzir trincas na camada e as mesmas serem propagadas ao 

revestimento (Oliveira, 2003). 
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4 CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

4.1 Materiais 

 
• O PS utilizado na obtenção das blendas foi obtido por dissolução de resíduos de isopor em 

acetona. O produto solubilizado foi mantido em estufa termostatizada (Marca: FANEM – 

modelo: 515 C) a 60 ºC até a completa evaporação do solvente, produzindo assim placas 

rígidas do polímero. Em seguida, as placas em questão foram trituradas e pulverizadas por 

meio de um Moinho de Facas (Marca: Cemafi). 

 

• A BPM utilizada nesta pesquisa foi gentilmente cedida pela empresa CENTRO-OESTE 

ASFALTOS LTDA. Não foi feita nenhuma análise para se determinar a composição 

química da BPM. 

 

• O CAP20 utilizado nesta pesquisa foi fornecido pela empresa paulista BetunelKock. 

 

• Papel de filtro – Whatman. 

 

• Acetona – Vetec. 

 

• Percloroetileno – Fornecido pela CONTENCO. 

 

• Querosene – King. 

 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Preparação das amostras de asfalto modificado 

 
As blendas de CAP20 modificadas utilizadas para avaliação das propriedades foram 

produzidas no Laboratório de Materiais Poliméricos do Departamento de Química 

(LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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A montagem utilizada na preparação das blendas é mostrada na Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Montagem utilizada na preparação das blendas. 

 

 

Descreve-se , a seguir, os procedimentos que foram adotados para a preparação das amostras 

de asfalto modificado. 

O CAP20 foi pré-aquecido em uma estufa (Marca: FANEM – modelo: 515 C) até 120 oC, 

sendo em seguida transferido para um  béquer de 600 mL. Depois de transferido, o CAP20 

juntamente com o béquer foram acondicionados em uma manta aquecedora de 500 mL 

(Marca: Fisatom – Modelo: 52) onde foram aquecidos até 170 oC e agitados de forma lenta 

por um agitador mecânico (Marca: Nova Técnica – Modelo: NT 137). Após a estabilização da 

temperatura em 170 oC, que foi controlada por um termômetro digital (Marca: Minipa – 

Modelo: MT 520) e sob agitação lenta, foi adicionada a BPM nas proporções de 5 %, 10 % e 

15 % em massa. Logo após a adição da BPM, o agitador mecânico foi ajustado para uma 

rotação máxima, permanecendo assim por um tempo de 60 minutos. 

 

Para o PS foi utilizado o mesmo equipamento, porém difere do procedimento anterior uma 

vez que foi utilizada uma temperatura de mistura menor, um tempo de mistura maior e 

também foram utilizadas proporções diferentes de PS na modificação. A temperatura de 

mistura foi de 160 oC e o tempo de mistura foi de 90 minutos. O PS foi adicionado nas 

proporções de 5 %, 7,5 % e 10 % em massa. 
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É importante salientar que a velocidade de rotação do agitador mecânico não foi determinada, 

tanto porque o mesmo não tinha um controlador digital de velocidade, como também porque a 

velocidade de agitação não foi objeto deste estudo. 

 

A Tabela 4.1 apresenta as composições das blendas preparadas neste trabalho. 

Tabela 4.1 – Teor do agente de modificação empregado no preparo das blendas. 

Blenda Agentes 

modificadores 

CAP 20                  

(% em massa) 

Agente modificador 

(% em massa) 

CAP20BPM5% BPM 95 5 

CAP20BPM10% BPM 90 10 

CAP20BPM15% BPM 85 15 

CAP20PS5% PS 95 5 

CAP20PS7,5% PS 92,5 7,5 

CAP20PS10% PS 90 10 

 

 

4.2.2 Ensaios de Penetração 

 
A determinação da penetração dos ligantes asfálticos foi realizada de acordo com a norma 

ABNT – NBR 6576, 1998. Esse ensaio serve para avaliar a consistência dos materiais 

betuminosos através da penetração, distância em décimos de milímetro que uma agulha 

padrão penetra verticalmente na amostra do material sob condições prefixadas de carga (100 

gramas), tempo (5 segundos) e de temperatura (25 oC). 

 

Resumindo, o ensaio de penetração tem as seguintes fases: 

 

• Aquece-se a amostra até a temperatura mínima para torná-la trabalhável; 

• Verte-se a amostra em um recipiente de ensaio de 35 mm de altura e 55 mm de diâmetro. 

A espessura da amostra no recipiente deve ser tal que, após o resfriamento, tenha um 

mínimo de 10 mm; 

• Tapa-se o recipiente e mantém-se a temperatura entre 20 oC e 30 oC, para resfriamento 

durante 90 a 120 minutos; 

• Mergulha-se a amostra em banho especificado para o ensaio (25 oC), por 90 minutos; 
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• Coloca-se a amostra sob a agulha, no penetrômetro, e ajusta-se a agulha fazendo com que 

coincidam exatamente a imagem da agulha refletida pela amostra com a ponta da própria 

agulha; 

• Ajusta-se a escala do penetrômetro para a leitura zero e libera-se a agulha durante o tempo 

de 5 segundos, anotando-se a penetração imposta na amostra; 

• Devem ser feitas pelo menos três leituras, sendo que o resultado final da penetração será a 

média dos três valores anotados. 

 

O penetrômetro utilizado na execução dos ensaios é mostrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Penetrômetro usado nos ensaios de penetração. 

 

 

Os ensaios de penetração foram realizados em um penetrômetro (Marca: PAVITEST - 

Modelo: Penetrômetro Universal Completo), no Laboratório de Materiais Poliméricos do 

Departamento de Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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4.2.3 Ensaios de Ponto de Amolecimento (Anel e Bola) 

 
Este ensaio foi realizado de acordo com a norma ABNT – NBR 6560, 1972. Esta Norma 

descreve o procedimento para a determinação do ponto de amolecimento de piches, alcatrões 

e cimentos asfálticos na faixa de 30 a 175 oC. O ponto de amolecimento de um material é 

considerado como o valor de temperatura na qual a consistência de um ligante asfáltico passa 

do estado plástico ou semi-sólido para o estado líquido. O ponto de amolecimento, é a 

temperatura lida no momento em que a esfera metálica padronizada atravessa o anel (também 

padronizado) cheio com o material betuminoso, tocando uma placa de referência após ter 

percorrido uma distância de 25,4 mm sob condições especificadas. 

Resumidamente, o ensaio pode ser descrito da seguinte maneira. A amostra é fundida, 

colocada em um molde que consiste de um anel de latão. O anel é mantido suspenso em um 

banho à temperatura controlada (5 oC, durante 15 minutos) e, sobre ele, é colocada uma esfera 

de aço (3,5 gramas, 9,53 mm de diâmetro). O conjunto é aquecido uma velocidade de 

aquecimento constante (5 oC por minuto) fazendo com que a amostra amoleça dentro do anel 

e ceda ao peso da bola que se deslocará a uma determinada distância. Quando a amostra tocar 

a placa do fundo, anota-se a temperatura como sendo o ponto de amolecimento. Deve-se 

executar o ensaio pelo menos duas vezes, tirando-se a média das temperaturas obtidas. 

 

Os ensaios de Ponto de Amolecimento foram realizados no Laboratório de Materiais 

Poliméricos do Departamento de Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro 

Preto, sendo utilizado para isso um equipamento de ponto de amolecimento (Marca: 

PAVITEST – Modelo: Aparelho de Ponto de Amolecimento com Copo de Becker). 

 

A Figura 4.3 a seguir, mostra a montagem utilizada na execução do ensaio de ponto de 

amolecimento e o momento em que se anota o ponto de amolecimento da amostra. 
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Figura 4.3 – Equipamento utilizado para medir o Ponto de Amolecimento e o exato momento 
em que se anota o Ponto de Amolecimento da amostra, respectivamente. 

 

 

 

4.2.4 Ensaios do Ponto de Fulgor 

 
O ponto de fulgor de um ligante asfáltico é a temperatura na qual existe uma liberação de 

vapores suficiente, para em mistura com ar e na presença de uma chama, provocar uma 

centelha. Portanto, indica a temperatura acima da qual o asfalto deve ser manuseado como 

produto inflamável, desde que haja uma fonte de ignição (faísca, chama, raios, tempestade 

magnética). É um ensaio muito prático que permite, também, verificar contaminações do 

asfalto por solventes, cujos pontos de fulgor são mais baixos. Este ensaio é normalizado pelo 

método descrito na ABNT – NBR 11341, 2000. 

 

A seqüência do ensaio pode ser resumida assim: 

 

• Coloca-se a amostra do material na cuba do aparelho de forma que a superfície livre da 

amostra fique exatamente na marca do nível da cuba; 

• A amostra é então aquecida com duas velocidades. Inicialmente, com um aumento de 

temperatura de 14 a 16 oC por minuto. Quando a temperatura da amostra estiver próxima 

de 56 oC, abaixo do ponto de fulgor estimado para o material, a velocidade de 
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aquecimento é diminuída, de tal maneira que, nos últimos 28 oC, o aumento se dê com 

velocidade de 5 a 6 oC por minuto; 

• Tem início então ao aparecimento do lampejo de chama. Mais ou menos a 28 oC, abaixo 

do ponto de fulgor estimado, aplica-se a chama-piloto de 2 em 2 oC de acréscimo de 

temperatura; 

• O tempo de passagem da chama é de 1 segundo; 

• Fazem-se duas leituras, cada uma com o giro da chama num sentido. A média é dada 

como sendo o ponto de fulgor da amostra. 

 

A Figura 4.4 mostra um equipamento típico utilizado para determinar o ponto de fulgor. 

Figura 4.4 – Equipamento de Ponto de Fulgor. 

 

 

Os ensaios de Ponto de Fulgor foram realizados no Laboratório da Refinaria Gabriel Passos 

(REGAP) da Petrobrás em Betim/MG, sendo utilizado para isso um equipamento de ponto de 

fulgor (Marca: ISL – Modelo: APTEN). 

 

 

4.2.5 Ensaios de Ductilidade 

 
Define-se ductilidade de um material betuminoso como sendo a distância, medida em 

centímetros, com que se rompe um corpo-de-prova padronizado desse material betuminoso, 

submetido a uma tração em condições especificadas. Visa indicar se o material betuminoso é 
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dúctil ou não. Os asfaltos dúcteis têm propriedades aglutinantes melhores do que os asfaltos 

não dúcteis, pois garantem a flexibilidade das misturas betuminosas utilizadas nos 

pavimentos. Ductilidades altas indicam asfaltos mais suscetíveis às mudanças de temperatura. 

Inversamente, ductilidades baixas indicam pequena suscetibilidade às variações de 

temperatura. Para determinar a ductilidade de ligantes asfálticos pode ser utilizado o método 

descrito na ASTM D113, 1999. 

 

A seqüência do ensaio pode ser assim resumida: 

 

• O material betuminoso é aquecido até a fluidez completa, que deve ser conseguida no 

mínimo de 150 a 160 oC; 

• O material é passado na malha de 0,297 mm e vertido no molde. Colocado o material no 

molde, deixa-se resfriar por 30 a 40 minutos; 

• Em seguida, mergulha-se o conjunto no ductilímetro e, após 30 minutos, com uma 

espátula pouco aquecida raspa-se a amostra, para que suas faces fiquem planas; 

• Mergulha-se o molde no banho de água do ductilímetro, mantendo-se a temperatura de   

25 oC por mais ou menos 90 minutos; 

• Em seguida, retiram-se o molde da placa e as duas partes laterais, sendo imediatamente 

colocados nos orifícios existentes em cada extremidade das garras, no gancho do 

ductilímetro; 

• Inicia-se a tração da amostra com velocidade uniforme de 5 cm por minuto, até o 

rompimento do corpo-de-prova, que corresponde ao rompimento de um fio de asfalto que 

vai se alongando e reduzindo o diâmetro do cilindro na sua parte central; 

• A ductilidade do material betuminoso é medida em escala impressa na parede do próprio 

equipamento e é dada em centímetros. 

 

O corpo-de-prova e o equipamento utilizados nos ensaios de ductilidade são mostrados na 

Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Mostra, respectivamente, o corpo-de-prova e o ductilômetro utilizados na 
execução dos ensaios de Ductilidade. 

 

 

Os ensaios de Ductilidade foram realizados no Laboratório da Refinaria Gabriel Passos 

(REGAP) da Petrobrás em Betim/MG, sendo utilizado para isso um equipamento de 

ductilidade (Marca: HUMBOLDI – Modelo: MF6). 

 

 

4.2.6 Ensaios RTFOT 

 
O ensaio RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test), que foi realizado de acordo com o método 

ASTM D2872, simula o envelhecimento que ocorre no ligante asfáltico. Este ensaio possui 

duas finalidades, entre elas a que foi analisada neste trabalho, determinar a quantidade de 

voláteis perdida pelo asfalto durante o processo de envelhecimento. A perda de voláteis é um 

indicador do envelhecimento que pode ocorrer no asfalto durante a mistura em usina e a 

construção do pavimento. 

 

O ensaio pode ser resumidamente descrito da seguinte maneira. A amostra deve ser aquecida 

até que fique fluida, não excedendo 150 oC. Em seguida os frascos do RTFOT são 

preenchidos com 35 gramas da amostra. Duas amostras são usadas para determinar a perda de 

massa, sendo que os outros seis frascos são usados para produzir materiais para ensaios 

adicionais. Os frascos com as amostras são colocados no suporte e submetidos a uma rotação 

de 15 rotações por minuto. O fluxo de ar é introduzido a uma taxa de 4000 ml/min e as 

amostras são expostas a essas condições durante 80 minutos. Após o envelhecimento, os dois 
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frascos contendo a perda de massa da amostras são resfriados, pesados e as amostras são 

descartadas. 

 

A estufa utilizada na execução dos ensaios RTFOT é mostrada na Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Estufa de RTFOT. 

 

 

Os ensaios de RTFOT foram realizados no Laboratório da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) 

da Petrobrás em Betim/MG, sendo utilizado para isso um equipamento (Marca: ISL – 

Modelo: RTFOT 8). 

 

 

4.2.7 Viscosidade Saybolt-Furol 

 
A viscosidade Saybolt-Furol é definida como sendo o tempo necessário, medido em 

segundos, para que 60 ml da amostra fluam de modo contínuo no viscosímetro Saybolt-Furol, 

através de um orifício de dimensões padronizadas, sob condições especificadas. O objetivo 

principal desse ensaio de viscosidade é determinar o estado de fluidez dos asfaltos nas 

temperaturas de serviço. A viscosidade em questão foi determinada de acordo com a norma 

ABNT – NBR 14491, 2000.  
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A seqüência do ensaio pode ser determinada da seguinte forma: 

 

• Aquece-se a amostra até a temperatura mínima para liquefazer; 

• Coloca-se a amostra no tubo do viscosímetro, até atingir o nível de cerca de 0,5 cm acima 

da borda do tubo; 

• Em seguida, deve-se elevar a temperatura do banho até a temperatura especificada que, 

normalmente é de 135 oC; 

• Após essa operação, coloca-se o recipiente em que a amostra fluida vai ser colhida com a 

marca indicando o volume de 60 mL e, em seguida, puxa-se a rolha e dá-se a partida no 

cronômetro, travando se este quando o material acumulado no recipiente atingir a marca 

onde o volume é de 60 mL; 

• Devem-se, por segurança, executar duas medidas: se os resultados não diferenciarem de 

mais de 5 segundos, a viscosidade será a média dos dois valores e expressa em segundos; 

havendo diferença superior a 5 segundos, repete-se o ensaio. 

 

A Figura 4.7 mostra o viscosímetro Saybolt-Furol utilizado na execução dos ensaios. 

Figura 4.7 – Viscosímetro Saybolt-Furol. 
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Os ensaios de Viscosidade Saybolt-Furol foram realizados no Laboratório de Materiais 

Poliméricos do Departamento de Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro 

Preto, sendo utilizado para isso um viscosímetro Saybolt-Furol (Marca: PAVITEST – 

Modelo: I 2025). 

 

 

4.2.8 Ensaios da Mancha 

 
O ensaio da Mancha procura ser uma medida de instabilidade coloidal criada nos asfaltos 

artificiais, por um superaquecimento ou uma destruição das estruturas. Sua finalidade, 

portanto, é eliminar asfaltos que no processo de refinação tenham sofrido craqueamento. Estes 

asfaltos, se bem que se enquadrem nas especificações rodoviárias, são muito suscetíveis ao 

intemperismo, e o grau de suscetibilidade depende do grau de craqueamento e do teor em 

asfalto usado. Esse ensaio não consta de muitas especificações vigentes.  

 

O ensaio realizou-se pela dissolução da amostra no solvente percloroetileno. Uma gota dessa 

mistura foi colocada sobre uma folha de papel de filtro, e se a mancha formada for 

uniformemente marrom, o resultado será negativo. Se ocorrer uma mais escura no centro, o 

resultado será positivo. Um resultado positivo rejeita o asfalto, e um resultado negativo, que 

perdure por 24 horas, qualifica-o. O ensaio encontra-se normalizado pela AASHO, na 

designação T102, e está esquematicamente representado na Figura 4.8. 

Figura 4.8 - Representação esquemática do Ensaio da Mancha. 
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Os ensaios da Mancha foram realizados no Laboratório de Materiais Poliméricos do 

Departamento de Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 
 
4.2.9 Índice de Suscetibilidade Térmica 

 
O Índice de Suscetibilidade Térmica, também chamado de Índice de Pfeiffer e Van Doormal, 

que nas especificações brasileiras pode variar de -1,5 a +1,0, indica a seguinte tendência: 

valores maiores que +1,0 indicam asfaltos pouco sensíveis a elevadas temperaturas e 

quebradiços quando a temperatura é baixa, e valores menores que -1,0 indicam asfaltos muito 

sensíveis a elevadas temperaturas, ou seja, amolecem rapidamente. O IST é calculado de 

acordo com a Equação (4.1): 

 

IST = (500 log PEN) + (20 PA) - 1951 / 120 - (50 log PEN) + PA (De Senço, 1997).        (4.1) 

 

onde: 

IST = Índice de Suscetibilidade Térmica; 

PA = Ponto de amolecimento do CAP obtido no ensaio de anel e bola (em ºC);  

PEN = Penetração do CAP a 25ºC (em décimos de milímetro). 

 

O estabelecimento da fórmula baseia-se em alguns coeficientes experimentais arbitrários e na 

hipótese de que, à temperatura correspondente ao ponto de amolecimento, todos os asfaltos 

possuem penetração igual a 800. 

 

O IST foi calculado através dos dados obtidos pelos ensaios de penetração e de ponto de 

amolecimento, realizados no Laboratório de Materiais Poliméricos do Departamento de 

Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

4.2.10 Espectrometria na Região do Infravermelho (FTIR) 

 
A espectrometria na região do infravermelho é uma ferramenta versátil que é aplicada à 

determinação qualitativa e quantitativa de espécies moleculares de todos os tipos. Suas 

aplicações caem em três categorias principais baseadas nas três regiões espectrais do 

infravermelho. A região mais amplamente utilizada é o infravermelho médio, que vai de 670 a 
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4000 cm-1, sendo os espectros utilizados tanto para análise qualitativa como quantitativa. O 

uso generalizado da espectroscopia na região do infravermelho médio por químicos de 

bancada para a identificação e elucidação de compostos orgânicos começou no fim dos anos 

50. A utilização dos métodos físicos de análise traz uma série de vantagens, destacando-se a 

redução no tempo de análise, diminuição substancial nas quantidades de amostra, ampliação 

da capacidade de identificar ou caracterizar estruturas complexas. 

 

A análise de FTIR foi realizada através do pastilhamento das amostras com o brometo de 

potássio (KBr), onde aproximadamente um miligrama das amostras foram misturados com 

cerca de 100 mg de pó de brometo de potássio seco. As misturas foram feitas em um 

almofariz com pistilo, sendo posteriormente prensadas em um molde especial formando assim 

as pastilhas, que foram analisadas no equipamento de FTIR (Marca: Nicolet – Modelo: 

Impact 410). 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

4.2.11 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 
Na análise termogravimétrica, a massa de uma amostra em uma atmosfera controlada é 

registrada continuamente como uma função da temperatura ou do tempo à medida que a 

temperatura da amostra aumenta (em geral, linearmente com o tempo). Um gráfico do 

percentual de perda da massa em função da temperatura é obtido, sendo o mesmo chamado de 

termograma. Os métodos termogravimétricos estão limitados as reações de decomposição e 

de oxidação, e a processos físicos como vaporização, sublimação e desorção. Talvez a mais 

importante das aplicações dos métodos termogravimétricos esteja no estudo de polímeros. 

 
As análises termogravimétricas foram realizadas no Laboratório de Análise Térmica do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto sendo utilizado para isso 

um aparelho (Marca: TA Instruments – Modelo: STD 960 Simultaneous DTA-TGA). 

 

Os ensaios termogravimétricos foram realizados nas seguintes condições: razão de 

aquecimento de 10 oC por minuto, temperatura de 25 a 600 oC, em atmosfera inerte 

(nitrogênio - N2). As massas das amostras utilizadas nos ensaios variaram de 5 a 7 mg.  
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4.2.12 Cromatografia por Permeação em Gel (GPC) 

 
A cromatografia de exclusão por tamanho, também chamada de cromatografia por permeação 

em gel (GPC) é uma técnica eficiente aplicada particularmente a espécies de alto peso 

molecular. A GPC, com fase móvel orgânica, tem sido usada intensamente na caracterização 

de polímeros sintéticos, sendo uma das técnicas importantes usadas para a determinação de 

massa molar e distribuição de massa molar de polímeros. O método baseia-se na difusão de 

moléculas poliméricas nos interstícios capilares de um gel que é usado para encher a coluna e 

que permite uma separação de acordo com o tamanho molecular em solução, em vez de massa 

molar. Nesta técnica uma solução diluída do polímero a ser fracionado é lentamente 

introduzida em uma coluna cheia de esferas de gel. Enquanto estão nos poros das esferas, as 

moléculas estão efetivamente retidas e ausentes da do fluxo da fase móvel. O tempo médio de 

residência nos poros depende do tamanho efetivo das moléculas da amostra. Moléculas 

maiores do que os tamanhos médios dos poros da fase estacionária são excluídas e 

essencialmente não sofrem retenção, essas espécies são as primeiras a serem eluídas. 

Moléculas com diâmetros significativamente menores do que os poros podem penetrar ou 

permear através do emaranhado de poros e ficar retidas por tempos maiores, sendo as últimas 

a serem eluídas. 

 

Os ensaios de GPC foram realizados no Laboratório de GPC do Instituto de Química de São 

Carlos (IQ/SC) da Universidade de São Paulo no equipamento (Marca: Schimadzu – Modelo: 

Cromatógrafo Líquido HP-SEC). As condições que foram realizadas as análises de GPC são 

as seguintes: 

 

• Colunas: pré-col.Plgel + Plgel 500 A + 103 A + 104 A; 

• Limite de exclusão das colunas: Mw = 100 até aproximadamente 700.000 (PS); 

• Enchimento: copolímero de Poliestireno Divinilbenzeno; 

• Eluente: THF / grau HPLC – Tedia; 

• Fluxo: 1,0 mL / min; 

• Pressão: 64 / 65 Kgf / cm2; 

• Detector (ch1): Índice de refração; 

• Temperatura: 35 oC; 

• Concentração da amostra: 3,5 mg / 2 mL de eluente. 
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As Equações 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 mostram como se calcula a polidispersividade e as massas 
moleculares (Mw e Mn). 
 

Log Mi = ax3 + bx2 + cx + d         (4.2) 
 

Mn = [ Σ Hi / Σ(Hi/Mi)] x QF       (4.3) 

 

Mw/Mn = Polidispersividade da amostra      (4.4) 

 

Mw = [ Σ (Mi x Hi) / Σ Hi ] x QF         (4.5) 

 

 Onde, 

 Hi = altura do pico; 

 Mi = Massa molecular ou comprimento da cadeia molecular; 

Mn = Massa molecular numérica média; 

Mw = Massa molecular ponderal média; 

 QF= Fator Q (massa molecular por unidade comprimento cadeia), quando usa-se massa 

molecular por unidades Mi, QF = 1. 

 

As massas moleculares ponderais médias, os tempos de retenção e o cromatograma dos 

padrões de PS utilizados na calibração do cromatógrafo são mostrados na Tabela 4.2 e na 

Figura 4.9, respectivamente. 
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Tabela 4.2 - Massas moleculares ponderais médias (Mw), tempos de retenção no detector de 
índice de refração (IR). 

Mw (PS) 

 

Tempo de retenção 

(IR / 35 oC) 

770.000 13,81 

330.000 14,54 

195.000 15,04 

66.000 16,30 

30.300 17,55 

22.000 18,13 

11.600 19,32 

7.000 20,23 

5.050 20,88 

3.250 21,67 

2.450 22,20 

1.700 22,93 

1.060 23,74 

580 24,75 

210 – Benzila 27,22 

106 - etilbenzeno 28,39 

92 - tolueno 28,93 
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Figura 4.9 - Cromatograma dos padrões de PS utilizados na calibração do cromatógrafo. 

 
 
 
4.2.13 Microscopia Óptica (MO) 

 

A morfologia dos asfaltos modificados por polímeros é geralmente investigada utilizando-se 

para isso um microscópio óptico, caracterizando assim a distribuição e o tamanho das 

partículas do polímero no ligante asfáltico, tanto quanto a homogeneidade da mistura. A 

microscopia óptica (MO) é a técnica mais largamente difundida para esse tipo de análise, 

sendo também a mais barata. 

 

Amostras de asfalto modificado contendo aproximadamente 240 mg, foram aquecidas até 

uma temperatura de 120 oC e colocadas sobre uma placa de vidro de 26 mm de largura por   

26 mm de comprimento. As placas juntamente com as amostras ficaram na temperatura citada 

anteriormente por volta de 10 minutos. Em seguida foram resfriadas em temperatura ambiente 

e depois analisadas no microscópio óptico com aumentos de 25x, 50x, 100x, 200x e 1000x, 

respectivamente. 

 

Os ensaios de MO foram realizados no Laboratório de Microscopia da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sendo utilizado para isso o equipamento (Marca: Leica – 

Modelo: DMRX). 
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4.2.14 Análises Granulométricas 

 

A análise granulométrica de partículas sólidas compreende a determinação do tamanho das 

mesmas, bem como a freqüência com que ocorrem em uma determinada classe ou faixa de 

tamanho. Basicamente, o que é necessário fazer, é determinar as dimensões das partículas 

individuais e estudar a sua distribuição, quer pelo peso de cada classe dimensional 

considerada, quer pelo seu volume, quer ainda pelo número de partículas integradas em cada 

classe. Na realidade, estas três formas têm sido utilizadas. Assim, para efetuar a descrição 

adequada de uma amostra, torna-se necessário proceder a uma análise pormenorizada, 

utilizando classes granulométricas com pequena amplitude. Quanto menor for a amplitude das 

classes, melhor é a descrição da variabilidade dimensional das partículas que constituem a 

amostra. O método mais divulgado para efetuar a análise granulométrica é o do peneiramento. 

Uma peneira para este tipo de análise consiste em um suporte metálico cilíndrico que serve de 

suporte a uma rede de malha calibrada. As peneiras são construídas de forma que podem ser 

encaixadas umas nas outras, formando assim uma coluna de peneiramento. 

 

Amostras de BPM e de PS com massas de 24,658 g e 23,350 g respectivamente, foram 

analisadas nas peneiras de: 10, 14, 20, 24, 32, 60, 65, 80, 100, 200 e 230 mesh. 

 

Os ensaios de análise granulométrica foram realizados no Laboratório de Materiais 

Poliméricos do Departamento de Química (LAMP/DEQUI) da Universidade Federal de Ouro 

Preto, sendo que as peneiras utilizadas são da marca Bertel. 
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5 CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Ensaios de penetração 

 
Os ensaios de penetração serviram para determinar a consistência do CAP20 e das blendas 

formadas pela modificação do CAP20 com a BPM e também com o PS. 

 

O comportamento das blendas formadas pela adição de BPM apresentou um aumento na 

consistência, resultando assim em valores mais baixos de penetração em função do aumento 

do teor de borracha. Índices menores de penetração podem ser explicados pelo fato das 

frações aromática e saturada do asfalto migrarem para a BPM, promovendo assim o 

inchamento das mesmas. Essa migração das frações aromática e saturada para a borracha 

promove um aumento na concentração da fração asfaltênica (pesada) no asfalto, fato que 

ajuda no endurecimento do produto. Outro fator que contribui para a diminuição da 

penetração são as cargas (negro de fumo) presentes nas formulações dos pneus (Santos et al., 

2002). 

 

Os resultados obtidos dos ensaios de penetração do CAP20 e das blendas formadas com a 

modificação pela BPM, apresentados na Tabela 5.1 e na Figura 5.1, mostram que a penetração 

diminui com o aumento do teor de borracha de 5 %, 10 % e   15 %, respectivamente. Esses 

resultados estão de acordo com os encontrados na literatura pesquisada (Santos et al., 2002; 

Specht, 2004). 

 

Tabela 5.1 - Valores de penetração do CAP20 e das três blendas formadas com a BPM. 

Amostras 
Ensaio de Penetração 

CAP20 CAP20BPM5% CAP20BPM10% CAP20BPM15% 

1 47 38 34 29 
2 48 38 35 31 
3 47 37 35 31 
4 47 38 34 29 
5 48 37 34 29 
6 47 37 34 29 

Média 47,3 37,5 34,3 29,7 
Desvio Padrão 0,52 0,55 0,52 1,03 

 
 
 
 
 
 



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 59 

Figura 5.1 – Valores de penetração para diferentes teores de BPM. 

 
 
As blendas formadas pela adição de PS também mostraram uma tendência de queda nos 

valores de penetração, com um aumento no teor de PS. O PS é um polímero relativamente 

rígido à temperatura ambiente, quando comparado a outros termoplásticos comuns. Essa 

rigidez do PS é incorporada à blenda, que passa a ser mais resistente à penetração da agulha, 

quando comparada ao CAP20. Resultados semelhantes foram também observados na 

literatura em estudos envolvendo misturas de matrizes asfálticas e PS (Jin et al., 2002; Botaro 

et al., 2006). 

 

A Tabela 5.2 e a Figura 5.2, apresentadas a seguir, mostram uma diminuição na penetração 

das blendas com o aumento no teor de PS. 

Tabela 5.2 - Valores de penetração do CAP20 e das três blendas formadas com o PS. 

Amostras 
Ensaio de Penetração 

CAP20 CAP20PS5% CAP20PS7,5% CAP20PAS10% 

1 47 36 34 29 
2 48 35 34 29 
3 47 35 34 28 
4 47 37 35 28 
5 48 37 35 28 
6 47 35 34 28 

Média 47,3 35,8 34,3 28,3 
Desvio Padrão 0,52 0,98 0,52 0,52 
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Figura 5.2 – Valores de penetração para diferentes teores de PS. 

 
 
Em termos comparativos, a adição das mesmas quantidades de BPM e PS promoveu uma 

maior diminuição nos valores de penetração para as blendas formadas com o PS. Essa 

diminuição maior nos valores de penetração, apresentada pelas blendas formadas com o PS, 

pode ser explicada pelo fato do PS ser um polímero termoplástico, enquanto que a BPM é um 

elastômero.  

 
 
5.2 Ensaios de Ponto de Amolecimento (Anel e Bola) 

 
Os materiais asfálticos amolecem lentamente quando submetidos ao calor. A temperatura na 

qual a consistência de um material asfáltico passa do estado plástico ou semi-sólido para o 

estado líquido é denominado ponto de amolecimento. O valor de ponto de amolecimento tem 

sido, freqüentemente, relacionado com a ocorrência de deformações plásticas em materiais 

asfálticos, quanto menor o ponto de amolecimento maior a possibilidade de ocorrência de 

afundamentos por trilhas de rodas. 

 

Os ensaios de ponto de amolecimento mostraram uma mesma tendência para as blendas 

formadas, tanto pela adição de BPM quanto pela adição de PS. Verificou-se que o ponto de 

amolecimento é crescente com o teor de BPM e de PS, indicando assim um aumento na 

resistência à deformação permanente.  
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As blendas formadas com a BPM apresentaram valores maiores de ponto de amolecimento 

em virtude da migração das frações aromática e saturada para o asfalto promoverem um 

inchamento da borracha, aumentando assim a concentração da fração asfaltênica (pesada). 

Com isso a blenda formada resulta num produto mais consistente. 

 

Na Tabela 5.3 e na Figura 5.3, estão apresentados os resultados dos ensaios de ponto de 

amolecimento das blendas formadas com a BPM em função dos teores de borracha. 

 

Tabela 5.3 - Valores de ponto de amolecimento do CAP20 e das três blendas formadas com a 
BPM. 

Amostras Ponto de 

Amolecimento 

(oC) 
CAP20 CAP20BPM5% CAP20BPM10% CAP20BPM15% 

1 54 56,5 59,5 60,5 
2 54 57 60 61 

Média 54 56,8 59,8 60,8 
Desvio Padrão 0 0,35 0,35 0,35 

Figura 5.3 – Valores de ponto de amolecimento para diferentes teores de BPM. 

 

 

Santos et al. (2002); Specht (2004), trabalhando com asfalto modificado com borracha 

também obtiveram resultados semelhantes aos apresentados anteriormente. Nesses resultados, 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

53

54

55

56

57

58

59

60

61

P
o

n
to

 d
e

 A
m

o
le

c
im

e
n

to
 (

o
C

)

Teor de BPM (%)

 CAP 20 Puro
 5% de BPM
 1 0% de BPM
 1 5% de BPM



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 62 

a adição de borracha de pneu levou a um aumento similar no ponto de amolecimento, em 

torno de 5 oC para um teor de borracha de 5 %. 

 

O aumento do ponto de amolecimento das blendas formadas, com a adição de PS, pode ser 

explicado pelo fato do PS ser um polímero relativamente estável, apresentando temperatura de 

amolecimento superior a 100 ºC enquanto que o ponto de amolecimento do CAP20 é de       

54 ºC. Essa temperatura de amolecimento superior do PS em relação ao CAP20 é suficiente 

para justificar o aumento no ponto de amolecimento das blendas formadas. Jin et al. (2002); 

Botaro et al. (2006), trabalhando com misturas de matrizes asfálticas e PS tiveram resultados 

semelhantes. 

 

Na Tabela 5.4 e na Figura 5.4, estão apresentados os resultados dos ensaios de ponto de 

amolecimento das blendas formadas com PS em função dos teores de PS. Observou-se um 

aumento do ponto de amolecimento com o aumento do teor de PS.  

 

Tabela 5.4 - Valores de ponto de amolecimento do CAP20 e das três blendas formadas com o 
PS. 

Amostras Ponto de 

Amolecimento 

(oC) 
CAP20 CAP20PS5% CAP20PS7,5% CAP20PS10% 

1 54 55,5 56 56,5 
2 54 55,5 56,5 57 

Média 54 55,5 56,2 56,8 
Desvio Padrão 0 0 0,35 0,35 
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Figura 5.4 – Valores de ponto de amolecimento para diferentes teores de PS. 

 
 
 
5.3 Ensaios de Ponto de Fulgor 

 

Os ensaios de ponto de fulgor são importantes pois tem o objetivo de garantir a segurança 

durante o transporte e o manuseio dos asfaltos. 

 

Os resultados dos ensaios de ponto fulgor das blendas formadas com a BPM, apresentaram 

uma tendência de aumento com a adição de borracha. O aumento no ponto de fulgor pode ser 

explicado pelo aumento na concentração da fração asfaltênica (pesada), causado pela 

migração das frações mais leves do asfalto para a borracha. A migração das frações mais 

leves diminui o teor de vapores voláteis, sendo esses vapores os responsáveis pelo fulgor da 

amostra. A adição de cadeia mais longas e menos voláteis ao asfalto também ajudam no 

aumento do ponto de fulgor das amostras. O comportamento divergente apresentado pela 

blenda CAP20BPM10%, onde a mesma apresentou um menor ponto de fulgor, até mesmo em 

relação ao CAP20, pode ser explicado por uma dispersão irregular das partículas de BPM na 

matriz asfáltica. Pode-se dizer, portanto, que a adição de borracha não compromete a 

segurança de trabalho e manuseio, tendo inclusive um efeito benéfico. 
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A Tabela 5.5 e a Figura 5.5 apresentadas abaixo, mostram os resultados dos ensaios de ponto 

de fulgor para o CAP20 e para as blendas formadas com a BPM. 

 

Tabela 5.5 - Valores de ponto de fulgor do CAP20 e das três blendas formadas com a BPM. 

Amostra Resultado (oC) 

CAP20 282 
CAP20BPM5% 294 

CAP20BPM10% 258 
CAP20BPM15% 294 

 

 

Figura 5.5 – Valores de ponto de fulgor para diferentes teores de BPM. 

 
 
Os resultados mostrados a seguir, na Tabela 5.6 e na Figura 5.6, são referentes aos ensaios de 
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acréscimo no teor de PS não afeta o ponto de fulgor, sendo que o mesmo possui praticamente 

os mesmos valores para as blendas com um teor de 7,5 % e 10 % de PS. Os anéis aromáticos 

presentes nas cadeias do PS sofrem oxidação, resultando na formação de quinonas e também 
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promovendo assim uma diminuição no ponto de fulgor. Se considerarmos que o valor mínimo 

de ponto de fulgor, exigido por diversas especificações está entre 230 e 232 oC, essa pequena 

diminuição não causa problema no manuseio e no transporte do asfalto modificado. 

Tabela 5.6 – Valores de ponto de fulgor do CAP20 e das três blendas formadas com o PS. 

Amostra Resultado (oC) 

CAP20 282 
CAP20PS5% 284 

CAP20PS7,5% 271 
CAP20PS10% 270 

 

Figura 5.6 – Valores de ponto de fulgor para diferentes teores PS. 

 
 
 
5.4 Ensaios de Ductilidade 

 
Os ensaios de ductilidade das amostras asfálticas foram realizados através do alongamento 

dos corpos-de-prova, sendo os mesmos produzidos de acordo com o molde específico 

utilizado no ductilímetro. 
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foi mostrada tanto para as blendas formadas pela BPM, como para as blendas formadas pelo 

PS. A adição de material particulado, como a BPM e o PS, leva a um aumento no número de 

pontos concentradores de tensão. As blendas assim constituídas são, portanto, materiais mais 

heterogêneos que o CAP20. Essa heterogeneidade pôde ser observada através dos grãos 

presentes nas blendas. Os grãos não são capazes de sofrer deformação como o CAP20, com 

isso eles não apresentaram um alongamento da mesma magnitude que o CAP20 no momento 

da realização do ensaio. Essa perda no alongamento fez com que as blendas apresentassem 

um rompimento prematuro, diminuindo assim a ductilidade. 

 

A Tabela 5.7 e a Figura 5.7, apresentadas a seguir, mostram os resultados dos ensaios de 

ductilidade das blendas formadas com a BPM. 

Tabela 5.7 – Valores de ductilidade para o CAP20 e para as blendas formadas com a BPM. 

Amostra Resultado (cm) 

CAP20  > 150 
CAP20BPM5% 17 

CAP20BPM10% 18 
CAP20 BPM15% 14 

 

Figura 5.7 – Valores de ductilidade para diferentes teores de BPM. 
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Os resultados dos ensaios de ductilidade das blendas formadas com o PS são mostrados a 

seguir, na Tabela 5.8 e na Figura 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Valores de ductilidade para o CAP20 e para as blendas formadas com o PS. 

Amostra Resultado (cm) 

CAP20 > 150 
CAP20PS5% 40 

CAP20PS7,5% 83 
CAP20PS10% 30 

. 

Figura 5.8 – Valores de ductilidade para diferentes teores de PS. 

 
 
Os resultados apresentados para os ensaios de ductilidade estão de acordo com os resultados 
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de borracha. Ainda segundo o mesmo autor, à medida que a ductilidade decresce, a 

recuperação elástica aumenta, com isso há uma melhoria nas propriedades elásticas dos 

ligantes modificados. 
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5.5 Ensaios RTFOT 

 
O ensaio RTFOT, também é conhecido como aquecimento em estufa de filme fino rotativo. 

Esse método de teste ajudou a detectar mudanças nas propriedades dos asfaltos que podem 

ocorrer durante o processo de usinagem (aquecimento) a 150 oC, bem como determinar a 

variação de massa indicando assim a volatilidade das amostras asfálticas. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 5.9 e na Figura 5.9, foi possível verificar que as 

amostras modificadas com a BPM apresentaram uma pequena tendência de aumento de perda 

de massa com um incremento no teor de borracha. Valores crescentes de perda de massa nas 

amostras com maiores teores de borracha podem estar relacionados à perda de voláteis da 

borracha, o que está relacionado com um percentual importante de borracha que não foi 

incorporada ao ligante. Os resultados obtidos por Specht (2004) apresentaram as mesmas 

tendências. 

 

Os valores de perda de massa com sinal negativo servem para indicar uma redução na massa 

original. 

 

Tabela 5.9 – Resultados dos ensaios de RTFOT para o CAP20 e para as blendas formadas 
com a BPM. 

Amostra 
Resultado (variação em % 

de massa) 

CAP20 -0,035 
CAP20BPM5% -0,005 

CAP20BPM10% -0,049 
CAP20BPM15% -0,090 

 



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 69 

Figura 5.9 – Valores de RTFOT para diferentes teores de BPM. 

 
 
 

A Tabela 5.10 e a Figura 5.10, apresentadas a seguir, mostram os resultados dos ensaios 

RTFOT das blendas formadas com o PS. 

 

Tabela 5.10 – Resultados dos ensaios de RTFOT para o CAP20 e para as blendas formadas 
com o PS. 

Amostra 
Resultado ( variação em % 

de massa) 

CAP20 -0,035 
CAP20PS5% -0,041 

CAP20PS7,5% -0,537 
CAP20PS10% -0,058 
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Figura 5.10 – Valores de RTFOT para diferentes teores de PS. 

 

 

As amostras asfálticas modificadas com o PS apresentaram também um pequeno aumento de 

perda de massa com o incremento no teor de PS. Esse aumento de perda de massa pode ser 

explicado pela adição dos anéis aromáticos provenientes da cadeia poliestirênica. Esses anéis 

aromáticos quando submetidos ao processo de envelhecimento sofrem oxidação, resultando 

na formação de quinonas bem como em reações de abertura dos próprios anéis, refletindo 

assim na liberação de voláteis. Lucena te al. (2002) estudando a modificação de asfaltos por 

SBS obtiveram resultados semelhantes. 
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A viscosidade Saybolt-Furol é um teste fundamental na determinação da viscosidade, sendo 

capaz descrever as mudanças no comportamento reológico do asfalto puro. Entretanto, 

quando se trata de asfaltos modificados por polímeros a viscosidade não pode ser determinada 

pelo método Saybolt-Furol, pois os asfaltos modificados mesmo em temperaturas superiores a 

100 oC não apresentam comportamento Newtoniano (como os asfaltos convencionais), mas 

sim um comportamento pseudoplástico.  

 

A partir do que foi exposto acima, observou-se que a viscosidade dos asfaltos modificados 

não pode ser determinada através de viscosímetros cinemáticos, como o Saybolt-Furol, 

devendo sim ser determinada através de viscosímetros dinâmicos com taxas de cisalhamento 

determinadas. 

 
 
5.7 Ensaios da Mancha 

 
O ensaio da mancha foi realizado com o intuito de verificar se o aquecimento, utilizado na 

incorporação do polímero ao ligante asfáltico, produziu algum tipo de “cracking” na estrutura 

do mesmo após a preparação das amostras. 

 

A Figura 5.11 , apresentadas a seguir, mostram os resultados dos ensaios da mancha para as 

blendas formadas com a BPM e com o PS, respectivamente. 
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Figura 5.11 – Resultados dos ensaios da mancha para as blendas formadas com a BPM e com 
o PS, respectivamente. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados na Figura 5.11, pôde-se observar uma 

uniformidade nas manchas marrons obtidas pelas amostras de CAP20 e também nas blendas 

formadas com a BPM e com o PS. Essas uniformidades apresentadas pelas manchas mostram 

que o resultado foi negativo, enquadrando as amostras nas especificações rodoviárias. 

 

 

5.8 Índice de Suscetibilidade Térmica 

 
O índice de suscetibilidade térmica é um cálculo que verifica a influência das variações de 

temperatura na consistência dos ligantes asfálticos, correlacionando os dados obtidos para os 

ensaios de penetração e ponto de amolecimento. 

 

A Tabela 5.11, apresentada a seguir, mostra os valores de índice de suscetibilidade térmica 

(IST), calculados a partir dos ensaios de penetração e de ponto de amolecimento. 
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Tabela 5.11 – Resultados do Índice de Suscetibilidade Térmica (IST). 

Amostras Penetração (média) 
Ponto de 

Amolecimento (médio) 
IST 

CAP20 47,3 54 - 0,37 

CAP20BPM5% 37,5 56,8 - 0,28 

CAP20BPM10% 34,3 59,8 0,12 

CAP20BPM15% 29,7 60,8 0,013 

CAP20PS5% 35,8 55,5 - 0,65 

CAP20PS7,5% 34,3 56,2 - 0,60 

CAP20PS10% 28,3 56,8 - 0,85 

 

 

 O índice de suscetibilidade térmica correlaciona as variações de temperatura e a consistência 

das misturas asfálticas. Asfaltos pouco suscetíveis tornam-se duros e quebradiços, em 

condições de baixas temperaturas. Asfaltos muito susceptíveis modificam sua consistência 

para pequenas variações de temperatura. A partir dos dados de índice de suscetibilidade 

térmica para as amostras analisadas, pode-se concluir que todos estão compreendidos na faixa 

entre –2 e +1 e que correspondem a amostras asfálticas que apresentam elasticidade, sendo 

denominadas tipo sol ou betumes normais Esses tipos de asfaltos são próprios aos serviços de 

pavimentação. Valores maiores que +1 correspondem a asfaltos pouco suscetíveis e que 

apresentam elasticidade, enquanto valores menores do que  –2 são relacionados a asfaltos 

muito suscetíveis e que apresentam escoamento viscoso. 

 
 
5.9 Espectrometria na Região do Infravermelho (FTIR) 

 
Os espectros de infravermelho foram gerados pelos diferentes modos de vibrações e rotações 

de grupos funcionais presentes em cada amostra analisada. Foi realizada a análise de FTIR 

para a amostra de CAP20, para as blendas formadas com a BPM e com o PS. Nas análises 

desenvolvidas neste estudo procurou-se confirmar as bandas de absorção relativas aos 

grupamentos químicos presentes na estrutura do CAP20 e do CAP20 modificado. 

 

A Tabela 5.12 apresenta as atribuições presentes no espectro de infravermelho do asfalto 

(Lamontagne et al., 2001). 
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Tabela 5.12 – Absorções na região do infravermelho do asfalto. 

Número de onda (cm-1) Possíveis atribuições 

750 a 870 
Absorção referente a deformação angular de 

grupos metileno (CH2) do anel aromático. 

1040 
Absorção referente ao estiramento do grupo 

sulfóxido (S=O) 

1310 
Absorção referente ao estiramento do dióxido 

de enxofre (SO2) 

1375 
Absorção referente ao deformação simétrica 

dos grupos metila (CH3) 

1450 
Absorção referente a deformação assimétrica 

dos grupos metileno (CH2) e metila (CH3) 

1600 
Absorção referente ao estiramento das duplas 

ligações carbono-carbono (C=C) 

2860 
Absorção referente ao estiramento simétrico 

dos gupos metileno (CH2) e metila (CH3) 

2920 
Absorção referente ao estiramento assimétrico 

dos gupos metileno (CH2) e metila (CH3) 

 

 
 
A Figura 5.12, apresentada a seguir, mostra os espectros obtidos para o CAP20 e para as 

blendas formadas com a BPM e com o PS, respectivamente.  
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Figura 5.12 – Espectros na região do infravermelho das amostras de CAP 20 e das blendas 
formadas com a BPM e com o PS, respectivamente. 

 

 

As principais diferenças observadas em relação ao espectro do CAP20 e das blendas 

formadas, tanto pela BPM como pelo PS, são as seguintes: 

 

• Desaparecimento de três bandas de absorção nos espectros de todas as amostras, uma na 

região de 3045 cm-1, uma na região de 2000 a 1667 cm-1 e uma na região de 745 cm-1; 

• Aparecimento de uma banda de absorção em 3492 cm-1, nos espectros de todas as 

amostras. 

 

O desaparecimento das três bandas ocorreu possivelmente devido ao envelhecimento do 

CAP20, promovido após o aquecimento utilizado na incorporação dos agentes de 

modificação. O envelhecimento promove a oxidação do anel aromático presente no CAP20, 

ocorrendo assim uma perda de voláteis. A três bandas que desapareceram são atribuídas 

justamente ao anel aromático, sendo que a de 3045 cm-1 é característica do estiramento da 

ligação (C-H) do anel aromático, a de 2000 a 1667 é característica dos harmônicos e a de   

745 cm-1 é característica da deformação fora do plano das ligações (C-H) do anel aromático. 

Já o aparecimento da banda de 3492 cm-1 (atribuída ao estiramento das ligações O-H e N-H), 
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pode ser justificada por alguma umidade residual presente nas amostras, ou até mesmo algum 

aditivo que foi adicionado ao polímero na sua fabricação. 

 

Comprovadamente a técnica de FTIR não é adequada para a descrição de estruturas químicas, 

sendo sim uma ferramenta importante na elucidação de grupamentos funcionais. 

 

 

5.10 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 
As análises termogravimétricas foram realizadas em atmosfera inerte, verificou-se apenas um 

evento de decomposição tanto para o CAP20, como para as blendas formadas. Como já 

determinado experimentalmente pelo RTFOT, que mostrou uma perda de massa maior para as 

blendas formadas com a BPM, os resultados de TGA corroboram com os anteriores. As 

curvas termogravimétricas mostraram uma temperatura inicial de decomposição menor para 

as blendas formadas pela BPM (~310 oC)  em relação ao CAP20 (~355 oC). Essa temperatura 

inicial de decomposição menor pode ser justificada pela perda de voláteis presentes na 

borracha. 

 
A curva termogravimétrica do CAP20 e das blendas formadas pela BPM é mostrada a seguir, 

na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Curvas termogravimétricas das amostras de CAP20 e das blendas formadas 
com a BPM. 

 

 

Já nas blendas formadas com o PS, observou-se um comportamento contrário ao apresentado 

pelas blendas de BPM. A temperatura inicial de decomposição das blendas formadas pelo 

poliestireno (~365oC) foi maior que a do CAP20 (~355oC). A incorporação de cadeias de PS 

de alta massa molar e termicamente mais estáveis que o CAP20, é o principal fator que 

explica esse aumento na estabilidade térmica. As análises de GPC mostram que as cadeias de 

PS são cerca de 100 vezes maiores do que a do CAP20. 

 

A curva termogravimétrica, mostrada na Figura 5.14, refere-se ao CAP20 e as blendas 

formadas com o PS. 
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Figura 5.14 – Curvas termogravimétricas das amostras de CAP20 e das blendas formadas 
com o PS. 

 

 

 
5.11 Cromatografia por Permeação em Gel (GPC) 

 
Os resultados das análises de GPC mostraram que: 

 

• O PS empregado na modificação do CAP20 possui uma massa molar da ordem de          

200.000 g/mol, enquanto que o CAP20 possui uma massa molar da ordem de 2.000 g/mol; 

• A polidispersividade, tanto do PS como do CAP20, estão numa mesma faixa 

(aproximadamente 2). 

 

Após a modificação do CAP20 com o PS observou-se uma tendência geral de aumento nas 

massas molares e na polidispersividade das blendas formadas. Essa tendência de aumento é 

perfeitamente justificável, pois na modificação do CAP20 ocorreu uma introdução das cadeias 

poliméricas de PS, que são cerca de 100 vezes maiores que a do CAP20. 
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O aumento na massa molar altera as propriedades térmicas e mecânicas das blendas formadas, 

como exemplo podemos citar, diminuição dos índices de penetração e aumento dos pontos de 

amolecimento. Foi com esse intuito, que se utilizou um agente de modificação com uma 

massa molar cerca de 100 vezes maior. 

 

A Figura 5.15 mostra os cromatogramas do CAP20, do PS e das blendas formadas. 

Figura 5.15 – Cromatogramas do CAP20, do PS e das blendas formadas com o mesmo. 

 

 

A Tabela 5.13, mostra as massas moleculares ponderais médias, as massas moleculares 

numéricas médias, a polidispersividade e a % dentro da curva, do CAP20, do PS e das 

blendas formadas. Os dados de % dentro da curva mostram a confiabilidade das análises de 

GPC, significando que a curva de calibração cobriu mais de 98 % das massas molares 

determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 -  PS puro 

D02 - CAP 20 puro 

D03 – 1% PS 
D06 – 2% PS 
D07 – 3% PS 
D05 – 4% PS 
D08 – 5% PS 
D04 – 6% PS 
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Tabela 5.13 - Massas moleculares ponderais médias, massas moleculares numéricas médias, 
polidispersividade e % dentro da curva, do CAP20, do PS e das blendas formadas. 

Amostra Pico total 

 Mw Mn Mw/Mn 
% Dentro 

curva 

PS 207.973 99.590 2,09 98,29 
CAP20 2.043 997 2,05 100 

CAP20PS1% 1.991 1.021 1,95 100 
CAP20PS2% 1.968 974 2,02 100 
CAP20PS3% 2.024 983 2,06 100 
CAP20PS4% 9.693 1.035 9,37 99,95 
CAP20PS5% 8.947 1.006 8,89 99,95 
CAP20PS6% 18.005 1.070 16,83 99,87 

 

 
 

5.12 Microscopia Óptica (MO)  

 
A observação de uma mistura de asfalto polímero pode ser efetuada por microscopia óptica ou 

eletrônica. A óptica permite ampliação até centenas de vezes, enquanto que a eletrônica pode 

chegar a cerca de dezenas de milhares. Pela heterogeneidade das amostras de asfalto- 

polímero, o uso da microscopia óptica por reflexão é suficiente para a observação das 

superfícies das amostras. 

 

Foram analisadas através da microscopia óptica as blendas formadas com a BPM e com o PS. 

Nas análises feitas com as blendas formadas com a BPM utilizou-se a técnica de luz refletida, 

enquanto que nas análises das blendas formadas com o PS utilizou-se a de luz transmitida. 

 

Através da análise das micrografias das blendas formadas com o PS, observou-se nitidamente 

a inclusão do polímero na matriz asfáltica. Notou-se também uma coloração diferente na 

superfície do polímero. O polímero, na sua superfície mais externa apresenta uma coloração 

mais escura do que na superfície interior. Essa coloração mais escura na parte externa do 

polímero se deu, possivelmente, devido a uma facilidade maior na migração das frações 

presentes no asfalto com compatibilidade química mais próxima do PS. Não se pode esquecer 

que o asfalto é formado por anéis aromáticos, entre outros, e o PS possui na sua estrutura um 

anel aromático por unidade repetitiva. 
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A Figura 5.16 mostra as micrografias das blendas formadas com o PS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.16 – Micrografias das blendas formadas com o PS, com um aumento de:                 
A (25x), B (50x), C (100x) e D (200x). 
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C D 
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A análise micrográfica das blendas formadas com a BPM serviram para mostrar a 

heterogeneidade das mesmas. 

 

As micrografias das blendas formadas com a BPM, são mostradas na Figura 5.17. 

Figura 5.17 – Micrografias das blendas formadas com a BPM, com um aumento de:             
A (25x) e B (50x). 

 
 
 
5.13 Análises Granulométricas 

 
O tamanho das partículas de borracha pode variar com o seu processo de produção, por 

exemplo, tipo de equipamento e temperatura. Existem dois processos para moer a borracha, 

moagem à temperatura ambiente (processo mecânico) e moagem à baixa temperatura 

(processo criogênico). 

 

A análise granulométrica da BPM mostrou que a maioria das partículas, aproximadamente   

84 % em massa, ficou retida entre as peneiras de  32 e 60 mesh.  

 

A B 
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A Figura 5.18 mostra o gráfico com as porcentagens retidas das massas de BPM nas peneiras. 

Figura 5.18 – Resultados da análise granulométrica das partículas de BPM. 

 

 

A análise granulométrica do PS mostrou uma homogeneidade maior. Cerca de 98 % das 

partículas de PS ficaram retidas nas peneiras de 32 e 60 mesh. 

 

A Figura 5.19 mostra o gráfico com as porcentagens retidas das massas de PS nas peneiras. 

Figura 5.19 - Resultados da análise granulométrica das partículas de PS. 

 

 

Uma vantagem no uso de agentes de modificação mais finos é que a mistura resultante fica 

mais homogênea, apresentando melhores resultados nos ensaios de viscosidade. Porém o uso 

de partículas mais finas está relacionado, também, com questões financeiras. Partículas finas, 

0

10

20

30

40

50

60

M
as

sa
 r

et
id

a 
(%

)

10 14 20 24 32 60 65 80 100 200 230

Mesh

0

10

20

30

40

50

60

70

80

M
as

sa
 r

et
id

a 
(%

)

10 14 20 24 32 60 65 80 100 200 230

Mesh



Obtenção e caracterização de blendas de CAP 20 modificadas com poliestireno reciclado e resíduos de pneu” 
 

Fausto Rodrigues Junior 

   
 

REDEMAT – UFOP | CETEC | UEMG 84 

principalmente de borracha, não são obtidas pelo processo de cisalhamento mecânico em 

temperatura ambiente, portanto seu custo aumenta em função do processo de moagem. 

 

 

6 CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Conclusões 

 
Os resultados obtidos após a realização deste trabalho, mostraram que a adição de BPM e PS 

ao CAP20 afetaram as propriedades das blendas formadas. Após a modificação, as blendas 

apresentaram uma diminuição nos índices de penetração e um aumento nos pontos de 

amolecimento, em função do aumento no teor de BPM e PS. Esses resultados obtidos 

mostram que as blendas formadas são mais consistentes que o CAP20, apresentando assim 

uma maior resistência a deformação permanente ou elástica. 

 

Os resultados de TGA mostraram algumas diferenças com relação à perda de massa das 

blendas. As blendas formadas com a BPM apresentaram uma temperatura de decomposição 

menor que o CAP20. Já as blendas formadas como PS mostraram um comportamento 

contrário, sendo a temperatura de decomposição maior que a do CAP20. 

 

Foi possível verificar através das análises de FTIR que nas blendas formadas, tanto com a 

BPM como com o PS, ocorreram o desaparecimento de três bandas de absorção assim como o 

aparecimento de uma banda de absorção. As três bandas que desapareceram podem ser 

atribuídas ao envelhecimento do CAP20 que promoveu a oxidação do anel aromático. Já o 

aparecimento de uma banda, se deu, possivelmente, pela presença de alguma umidade 

residual presente nas amostras, ou até mesmo até mesmo pela presença de algum aditivo no 

polímero. 

  

O viscosímetro Saybolt-Furol se mostrou ineficiente na determinação da viscosidade de 

asfaltos modificados. 

 

As análises de GPC revelaram que ocorreu uma tendência geral de aumento na massa molar 

das blendas, quando comparadas com o CAP20. Essa tendência de aumento está relacionada 

com a introdução das cadeias de PS, que são cerca de 100 vezes maiores que a do CAP20. 
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As análises de MO mostraram uma certa heterogeneidade nas blendas formadas. Mas apesar 

desta certa heterogeneidade, observou que o par asfalto-polímero não sofreu uma separação 

de fases, tendo polímero ficado incluso na matriz asfáltica. 

 

Alguns resultados de Ponto de Fulgor, Ductilidade e RTFOT não seguiram uma mesma 

tendência apresentada por todas as blendas formadas. Possivelmente essa variação no 

comportamento de algumas blendas pode ser explicada por uma dispersão irregular das 

partículas do agente de modificação na matriz asfáltica. 

 
 
6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 
• Estudo de outros tipos de CAP e de outros agentes de modificação; 

 

• Estudo de novas técnicas de mistura, como tempo de reação e temperatura; 

 

• Estudo mais aprofundado das propriedades reológicas dos asfaltos modificados; 

 

•  Estudar a estabilidade dos asfaltos modificados frente a estocagem; 

 

• Utilizar diluentes na preparação de asfaltos modificados; 

 

• Avaliar o envelhecimento dos asfaltos modificados; 

 

• Construção de um trecho experimental, constituído de asfalto modificado, para que se 

possa avaliar de forma mais real a sua estrutura. 
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