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RESUMO 

 

 

O efeito da radiação solar no envelhecimento do asfalto pode ser considerado 

bastante relevante devido ao alto nível de insolação no território brasileiro. O objetivo 

deste trabalho é simular e investigar  o envelhecimento do asfalto sob o efeito da 

radiação solar. A mistura de concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, foi 

submetida a testes de intemperismo em câmara Weather-O-Meter, com exposição à 

radiação de arco de xenônio. A degradação das amostras foi avaliada utilizando-se 

as técnicas de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier- FTIR, cromatografia de permeação em gel - GPC e análise térmica - TG. 

Observou-se um crescimento sistemático das intensidades das bandas dos grupos 

OH e C=O em relação àquelas dos grupos C-H, indicando, possivelmente, um 

processo de oxidação, durante o ensaio de intemperismo. Os resultados da GPC 

demonstraram uma tendência de redução da massa molar do asfalto, principalmente 

após ensaio com duração de 2000 horas. Na análise térmica, o concreto betuminoso 

usinado a quente teve um ganho de massa inicial e em seguida uma perda de 

massa de 1.29% a 380ºC. A perda de massa foi mais significativa a 400ºC e a 

temperaturas mais elevadas. As amostras expostas na câmara de intemperismo por 

um período de 500-2000 horas apresentaram ganho de massa de 1-1.5% até 250-

300ºC, e então, perda de massa, até 550-575ºC. 

 

Palavras-chave: asfalto, envelhecimento acelerado , radiação solar, FTIR,  GPC, 

TG/DTA 
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ABSTRACT 
 

 
The asphalt aging due to the action of the solar radiation can be considered in the 

study of the performance of asphalt pavement, especially in Brazil, where the 

sunstroke is very important. The aim of this work is to simulate and investigate the 

asphalt aging due to the solar radiation effect.  

 

The hot worked bituminous cement was submitted to the weather-O-meter test, and 

the sample degradation was evaluated using infrared spectroscopy –FTIR, 

permeation chromatography – GPC and thermal analysis. The FTIR tests show a 

systematic increasing on the intensity of  the bands of the groups OH and C=O 

related to the groups C-H, indicating, possibly, an oxidation process. The GPC 

results indicate a trend of mass reduction of the asphalt during the weathering test, 

with exposition to the xenon radiation mostly after 2000 hours of exposition. The 

increase of OH and C=O groups in relation to the C-H group was observed indicating 

an oxidation process as the occurred during the RTFOT test. During the thermal 

analysis, the hot worked bituminous cement had an initial increase in mass and then 

a mass loss of 1.29% at 380 ºC. The mass loss was more significant at 400ºC and 

higher temperatures. The sample exposed in a xenon radiation chamber during 500-

2000 hours  showed a mass gain of 1- 1.5 % at 250-300ºC, and then a mass loss up 

to 550-575ºC. 

 

Key words: asphalt, accelerated aging, solar radiation, FTIR, GPC, TG/DTA 
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I. INTRODUÇÃO  
 
 
No Brasil, dentre todos os modos de transporte (rodoviário, aeroviário, dutoviário, 

aquaviário e ferroviário), o rodoviário responde por quase 70% do transporte de 

cargas, o que representa mais de 400 bilhões de toneladas  por ano. 

 

A malha rodoviária pavimentada não urbana brasileira, mantida sob as jurisdições do 

Governo Federal, dos Estados e dos Municípios, tem a extensão aproximada de 

168.000 km. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais, o Estado tem uma rede de rodovias estaduais pavimentadas de 

14.007,3 km e 9.732,7 km de não pavimentadas. Das rodovias pavimentadas, 43% 

(6.096,4) estão em bom estado, 31% em estado regular e 26% (3584,9 km) em ruim 

ou péssimo estado, entretanto, um dos requisitos fundamentais para o Brasil 

alcançar o desenvolvimento econômico é a melhoria na infra-estrutura rodoviária do 

país. 

 

No Brasil, os dados oficiais registram 26 mil acidentes/ano nas estradas brasileiras. 

A principal causa deste alto número de acidentes é a falha humana (75%), mas o 

índice de acidentes causados por defeitos nas vias vem crescendo a cada ano. 

Entre 1998 e 2002, o aumento foi de mais de 70%, saltando de 1539 acidentes para 

2657. Os custos materiais e sociais provenientes de problemas nas estradas são 

altos. Segundo cálculos do Ipea- Instituto de Pesquisas Aplicadas, divulgados em 

2003, as mortes causam perda econômica anual superior a R$ 5,3 bilhões, somente 

nas áreas urbanas. Em média, o governo gasta R$14 mil com uma vítima não fatal 

de acidente de trânsito. No ano passado, o IBGE incluiu o coeficiente de mortalidade 

por acidentes de transporte entre os indicadores de desenvolvimento sustentável. 

Hoje, no Brasil, o índice é de 18 mortes anuais a cada 100 mil habitantes ou 1 morto 

para cada 690 veículos; já na Suécia, é de 1 para cada 6900 veículos. (Albernaz, 

1999) 

 

Empresários do setor de transporte coletivo rodoviário contabilizam aumentos de 

25% a 30% por ano nas despesas com manutenção dos ônibus, e de 8% a 10% 

com os gastos com combustíveis. Dados da Federação das Empresas de Transporte 
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de Cargas de Minas Gerais (Albernaz,1999) mostram que os custos operacionais 

dos veículos aumentaram nos últimos anos em cerca de 30% com a degradação das 

rodovias mineiras. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 

Minas Gerais, as despesas adicionais devido às condições das estradas mineiras 

são da ordem de R$ 1,2 bilhão por ano. 

 
A causa principal da degradação atual da malha rodoviária brasileira é, sem dúvida 

alguma, a drástica redução do investimento público na conservação da malha. Em 

segundo lugar, coloca-se o excesso de peso por eixo de caminhão, o que é 

verificado em quase todas as rodovias nacionais que não dispõem de postos de 

pesagem de veículos (Cortizo, 2004).  

 

Conforme as curvas de fatores de equivalência de cargas para eixo padrão, do 

USACE (Corpo de Engenheiros do Exército Americano), adotada pelo DNIT 

(Departamento Nacional de Infra-Estrutura em Transportes), um acréscimo de peso 

de 20% sobre um eixo comercial acarreta um aumento superior a 200% na taxa de 

degradação do pavimento, ou seja, um pavimento dimensionado para durar 10 anos 

tem sua vida útil reduzida para 3 ou 4 anos. Segundo estudo relatado por Pinto e 

Preussler (Pinto e Preussler, 2001), efetuado pela Protos Engenharia, uma 

sobrecarga de 10% na carga do eixo que solicitará o pavimento, poderá encurtar sua 

vida útil de 10 para cerca de 5 anos, ou seja, 50% de sua vida útil. Com isso, a 

relação custo/benefício que viabilizou o investimento financeiro estatal na rodovia 

não é alcançada, fazendo com que o dinheiro público aplicado não tenha retorno 

positivo para a sociedade. E, em alguns casos, os governos têm que alocar mais 

recursos para a recuperação emergencial da rodovia, o que agrava ainda mais o 

prejuízo do investimento. (Albernaz, C. A.V, 1999) 

 

Os efeitos do excesso de peso manifestam-se através de dois fenômenos físicos 

bem conhecidos. O primeiro deles é a fadiga acelerada dos revestimentos asfálticos 

e das camadas inferiores do pavimento de elevada rigidez.  A fadiga provoca o 

aparecimento de trincas interligadas no revestimento, as quais permitem a 

penetração das águas pluviais para o interior do pavimento e do sub-leito, afetando 

a estabilidade dos materiais. Pedaços do revestimento trincado são então, 

gradativamente arrancados pelos veículos pesados, formando-se em pouco tempo 
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grandes e perigosos buracos (panelas) que danificam os veículos e causam 

acidentes.  

 

O segundo fenômeno causado pelo excesso de peso é o da deformação 

permanente do pavimento, que ocorre nas trilhas de roda das faixas de tráfego 

pesado das rodovias. A deformação permanente é caracterizada na pista pelos 

sulcos ou afundamentos longitudinais nas trilhas por onde passam as rodas dos 

veículos. Esses afundamentos são perigosos porque, dependendo da sua 

profundidade, interferem na direção dos veículos e, nos dias de chuva, acumulam 

água podendo causar a aquaplanagem dos veículos e perda do controle da direção. 

 
 A maior parte dos 58 mil quilômetros das estradas pavimentadas existentes 

atualmente no País foi construída há mais de 25 anos e carece de reparos maciços. 

Menos de 20% dessas estradas foram objeto de obras de recuperação significativas 

nos últimos dez anos, assegura o texto do Tesouro ao fazer uma análise sobre a 

situação da malha rodoviária do País. (Albernaz,1999) 

 

Temos que considerar que a durabilidade do pavimento no Brasil tem diminuído 

sensivelmente. Parte do problema está na ausência de balanças para controlar o 

peso da carga em nossas rodovias, mas parte do problema pode estar no 

envelhecimento precoce do nosso asfalto. 

 

Dentre as camadas componentes de um pavimento flexível, o revestimento asfáltico 

é que sofre o maior impacto das cargas solicitantes. Até meados dos anos 70, as 

refinarias processavam petróleos de origem definida, freqüentemente a partir de 

petróleo venezuelano de reconhecida qualidade para a fabricação de ligantes 

asfálticos. Tal fato garantia a qualidade e a homogeneidade do ligante asfáltico. A 

partir dessa época, praticamente se universalizou o processo de misturas de 

petróleos de variadas origens e diferentes processos de refino, além da extração de 

quantidades maiores de frações nobres, gerando asfaltos consistentes, 

posteriormente corrigidos pela adição de gasóleo para obter o enquadramento da 

consistência. Todos estes fatos podem gerar o que se tem denominado de 

“heterogeneidade” dos ligantes asfálticos (Pinto, 1991).  
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O ligante asfáltico é o principal material aglutinante utilizado nos revestimentos de 

pavimentos no Brasil e sofre o processo de envelhecimento durante a sua usinagem, 

aplicação e vida útil. Esse fenômeno possui várias causas, sendo a principal delas a 

oxidação, cujo efeito, entre outros, é o aumento de consistência do ligante asfáltico. 

O aumento exagerado desta consistência, principalmente em condições de tráfego 

pesado, pode diminuir significativamente a vida útil do revestimento. 

 
 A partir de 1996, os EUA e Canadá implementaram novas especificações de 

ligantes, visando melhorar as especificações  do asfalto para atender as condições 

particulares das diferentes regiões do país. Essa nova sistemática, denominada 

Superpave, vincula o tipo de asfalto às temperaturas máxima e mínima da região, ao 

nível de tráfego e à velocidade de tráfego da rodovia.  Foram introduzidos ensaios 

reológicos visando caracterizar melhor o desempenho do ligante asfáltico. Esses 

ensaios incluem o RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test – ASTM D2872), que simula 

a usinagem asfáltica em amostra virgem e o PAV (Pressure Aging Vessel- ASTM 

D6521), que consiste no envelhecimento em estufa de pressão e simula o 

endurecimento oxidativo ao longo da vida útil do pavimento (Cortizo, 2004).  

 

O envelhecimento do ligante asfáltico por ação principalmente dos raios ultravioleta-

UV do sol é um dos fatores responsáveis pela diminuição da sua vida útil. Isso é 

mais relevante no Brasil, tendo em vista o nível de insolação a que somos 

submetidos devido à latitude. A compreensão deste fenômeno é muito importante 

para que se possa reduzir este envelhecimento, seja modificando a composição 

química do CAP- cimento asfáltico de petróleo, através de aditivos que possam 

mitigar o problema ou de procedimentos na operação das usinas de asfalto. 
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II. OBJETIVO  
 

 
Avaliar o efeito da radiação solar no envelhecimento do ligante asfáltico no concreto 

betuminoso usinado a quente usando-se testes de exposição em câmaras com 

lâmpada de arco xenônio e umidade, espectroscopia na região do infra-vermelho, 

análise térmica e cromatografia de permeação em gel. 
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III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
III.1 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS  
 
O termo pavimento asfáltico é aplicado genericamente a todo pavimento cuja 

superfície é construída com asfalto. Normalmente, consiste numa camada superficial 

de agregado mineral, revestido e cimentado pelo asfalto, e de uma ou mais camadas 

de apoio (base e sub-base) que podem ou não, ser tratadas com asfalto. 

 

Em geral, a base e sub-base são executadas utilizando-se materiais granulares 

compactados (tais como rocha britada, escória, pedregulho, areia e combinação 

destes) e solo estabilizado, por se tratar de materiais disponíveis no local e, por isso, 

mais econômicos. 

 

O propósito básico da construção de um revestimento asfáltico é proteger a infra-

estrutura do pavimento através de sua impermeabilização, bem como oferecer 

conforto ao usuário através de uma superfície lisa, resistente à derrapagem, 

distorção e deteriorização pelas intempéries e pelos produtos químicos 

descongelantes.  A importância da impermeabilização deve-se ao fato de a água 

lavar os grãos mais finos, descalçando, por conseguinte, os grãos maiores e com 

isso minando a resistência do pavimento que se dá justamente devido à sua 

compactação. Já o sub-leito que, em última análise,  suporta as cargas do tráfego, 

depende da atuação da base e sub-base para resistir à ação das cargas das rodas 

que atuam na superfície, que  as transferem e distribuem  ao subleito sem exceder, 

tanto a resistência do mesmo, como a resistência interna do próprio pavimento. A 

Figura III.1 apresenta o espalhamento da carga da roda (W) transmitida à superfície 

do pavimento através do pneu com pressão vertical Po. O pavimento distribui a 

carga de roda até o subleito, onde atua a pressão máxima de apenas P1. 

Projetando-se os materiais adequados, bem como a espessura e energia de 

compactação, a pressão P1 deverá ser suficientemente pequena de modo a ser 

suportada pelo subleito. 



 7

 
Figura III.1 – Espalhamento de carga de roda através da estrutura do pavimento. 

(Whiteoak,1990) 

 

A base e a sub-base são elementos estruturais do pavimento e juntamente com o 

revestimento asfáltico, têm como finalidade distribuir as cargas de roda do tráfego ao 

subleito. As bases granulares não tratadas não apresentam resistência à tração, 

somente à compressão.  Na Figura III.2 apresentamos um esquema de pavimento 

com base granular. 

                              

Figura II.2 – Pavimento com base granular  

 
Segundo IBP (IBP, 1999), os principais tipos de revestimentos asfálticos são:  

• CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) – é uma mistura asfáltica 

preparada numa instalação central, conhecida como usina. Consiste em uma 

mistura de agregado graduado e cimento asfáltico (CAP). O asfalto e o agregado 

são aquecidos separadamente de 121 a 163°C, cuidadosamente medidos e 

Revest. Asfáltico 

Base 

Sub-Base 

Sub-Leito Asfáltico 
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dosados e, em seguida, misturados até que as partículas do agregado sejam 

recobertas de asfalto. A mistura é mantida quente no trajeto até o canteiro de 

obras, onde é espalhado pela acabadora e compactado por rolos compressores 

até uma densidade adequada, antes de esfriar.  

• Tratamento Superficial Simples, Duplo ou Triplo – é um revestimento 

constituído de material betuminoso (CAP7, CAP 150/200, CR-250, ou RR-2C) e 

agregado mineral, no qual o agregado é colocado uniformemente sobre o 

material asfáltico, aplicado em uma, duas ou três camadas, respectivamente. 

• Pré-Misturado a Frio – é o produto resultante da mistura, em equipamento 

apropriado, de agregados minerais e emulsão asfáltica ou asfalto diluído, que 

deve ser espalhado e compactado a frio. 

• Areia-Asfalto a Quente – é o produto resultante da mistura a quente, em usina 

apropriada, de agregado miúdo e cimento asfáltico, com a presença ou não de 

material de enchimento, que deve ser espalhado e compactado a quente. 
• Lama Asfáltica – é a associação, em consistência fluida, de agregados ou 

misturas de agregados miúdos, material de enchimento, emulsão asfáltica e 

água, devidamente espalhada e nivelada. 

• Micro Revestimento – é a associação, em consistência fluida, de agregado 

mineral, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica modificada por 

polímero, água e aditivos, uniformemente espalhada sobre uma superfície de 

revestimento preparada (Manual do asfalto – Instituto de Asfalto, 1996).  

 

 

III.2 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 
 

Segundo o IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo (1999), os asfaltos são materiais 

aglutinantes, de consistência variável, de cor pardo-escura ou negra e no qual o 

constituinte aglutinante ativo predominante é o betume, podendo ocorrer na natureza 

em jazidas ou ser obtido pelo refino do petróleo por destilação em unidades 

industriais especialmente projetadas.  

 

Ainda segundo o IBP (Ramos, et al, 1999), O CAP é um sistema coloidal constituído 

por micelas de asfaltenos, que são compostos altamente polares e de alta massa 

molar, peptizados por compostos polares chamados bases nitrogenadas (resinas) 
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dispersos num meio constituído de compostos parafínicos e aromáticos, sendo os 

primeiros chamados de floculantes e os últimos de solventes e que, dependendo do 

seu estado de agregação, pode ser um SOL ou um GEL, ou num amplo intervalo ter 

propriedades SOL-GEL. Essa aglomeração resulta de forças de Van der Waals, que 

são mais fracas que as ligações covalentes. Essas forças originam-se de atrações 

dipolo-dipolo, induzidas pelos heteroátomos presentes. 

 

O modelo estrutural do Programa Estratégico de Pesquisa Rodoviária – Strategic 

Highway Research Program – SHRP (Jones, 1992) classifica os compostos 

constituintes do CAP em polares e não polares; propõe que forças intra e 

intermoleculares são responsáveis pela formação de redes tridimensionais que 

resultam em características elásticas e viscosas, conforme Tabela III.1. Por aumento 

da temperatura ou por ação de forças cisalhantes, ocorre destruição de 

aglomerados, com conseqüente redução da elasticidade e aumento das 

características viscosas. 

 
Tabela III.1: Tipos de forças que geram aglomeração de compostos no CAP 

 
 

Forças Intra e intermoleculares Compostos que se aglomeram 

Van der Waals Longas cadeias alifáticas 

Ligações de hidrogênio Polares/heteroátomos 

Atrações π-π Aromáticos 

 

Segundo Corbett (Corbett, 1978), os componentes constituintes do CAP têm as 

seguintes propriedades: 

 

• Saturados - têm influencia negativa nas suscetibilidade térmica. Em maior 

concentração amolecem o produto. 

• Aromáticos – agem como plastificantes, contribuindo para a melhoria de suas 

características físicas. 

• Resinas – têm influências negativas na suscetibilidade térmica, mas 

contribuem na melhoria da ductilidade e dispersão dos asfaltenos. 
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• Asfaltenos – contribuem para a melhoria da suscetibilidade térmica e aumento 

da viscosidade. 

 

A destilação do CAP remove os componentes leves, de preferência os saturados, 

concentrando os asfaltenos. A sopragem aumenta consideravelmente o teor de 

asfaltenos e diminui o de aromáticos. O aumento da temperatura quebra as ligações 

interatômicas que mantêm associados os asfaltenos, modificando-lhes tamanho e 

forma, e reduzindo a viscosidade do CAP. O comportamento  não newtoniano do 

CAP ao resfriar-se é conseqüência das atrações inter e intramoleculares entre 

asfaltenos e outros compostos. 

 

Segundo a Petrobrás, asfalto (sinônimos: betume, piche, e cimento asfáltico do 

petróleo) é um resíduo do refino de petróleo de base naftênica, que contém alto teor 

de asfaltenos. É composto por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, parafínicos 

e aromáticos, compostos heterocíclicos e compostos contendo carbono, nitrogênio e 

oxigênio através de ligações covalentes (Goodrich, 1986). Estudos recentes 

demonstraram que a massa molar do CAP é de 700 a 900, e evidenciaram a 

existência de estruturas formadas por associações moleculares, fracamente ligadas, 

denominadas microestruturas (MRL Asphalt Structures,) 

 

 O asfalto é um material em forma de cimento, sólido, semi-sólido ou líquido quando 

aquecido. Tem uma cor escura e odor aromático leve característico. Os asfaltos 

classificam-se em dois tipos de acordo com sua aplicação: asfalto para 

pavimentação e asfalto industrial. O asfalto diluído usado para pavimentação é 

resultado da diluição do cimento asfáltico do petróleo (CAP) com destilados leves de 

petróleo tais como naftas e querosenes. 

 

Por definição, betume é outro nome para designar o asfalto. Atualmente, em 

pavimentação, o derivado de petróleo usado como ligante dos agregados minerais 

denomina-se no brasil, cimento asfáltico de petróleo (CAP). Nos EUA, é conhecido 

por asphalt cemen e na Europa tem o nome de bitumen.  O termo genérico asfalto, 

por seu turno, é utilizado para designar a mistura do cimento asfáltico com os 

agregados, em literatura não especializada. (Leite, 1999)  
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Atualmente, a maior parte do asfalto produzido e empregado no mundo é 

proveniente do petróleo, do qual é obtido isento de impurezas. Para obtenção do 

asfalto, tipos específicos de petróleo são submetidos ao processo de destilação no 

qual as frações leves (gasolina, querosene, diesel), são separadas do asfalto por 

destilação, fracionamento e condensação. A operação se desenvolve em torres de 

fracionamento com arraste de vapor. A fim de permitir o processamento a 

temperaturas relativamente baixas, o estágio final consta de destilação a vácuo 

evitando-se, assim, o craqueamento do asfalto com a conseqüente perda de 

algumas de suas propriedades. 

 

O produto obtido no fundo da torre de vácuo, após a remoção dos demais destilados 

de petróleo, quando enquadrado nas Especificações Brasileiras passa a ter o nome 

de cimento asfáltico de petróleo (CAP).  Quanto à especificação , ele pode ser 

classificado pela sua densidade (CAP 20) ou pela viscosidade  absoluta (CAP 50). 

 A seguir, na Figura III.3, fluxograma da produção de cimento asfáltico. (Whiteoak, 

1990). 
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Figura III.2 – Fluxograma da Produção de CAP (Whiteoak,1990) 

 

Estudos mais aprofundados dos CAPs no campo da modelagem molecular 

identificaram a presença de duas estruturas principais em sua constituição: os 

asfaltenos e os maltenos (MURGICH et al., 1995). 

 

As definições dos asfaltenos e maltenos não são muito precisas. Normalmente, os 

critérios que estabelecem a caracterização dos mesmos baseiam-se na solubilidade 

em uma série de n-alcanos. De uma maneira geral, rotula-se como asfalteno, uma 

substância aromática de alta massa molar, comumente encontrada no petróleo, 

sendo insolúvel em n-heptano. É esta insolubilidade que os distingue dos maltenos. 
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Ambos, no entanto, são solúveis em benzeno, clorofórmio e dissulfeto de carbono 

(MOORE et al, 1965).  

 

O CAP é obtido em diferentes viscosidades medidas pelos ensaios de penetração 

ou de viscosidade dinâmica e constitui o produto básico, a partir do qual são 

preparados vários tipos de materiais para pavimentação: 

 

• Cimentos asfálticos; 

• Asfaltos diluídos; 

• Emulsões asfálticas; 

• Asfaltos modificados. 

 

As funções mais relevantes do asfalto na pavimentação são de aglutinação e 

impermeabilização. Como aglutinante, proporciona uma íntima ligação entre 

agregados, capaz de resistir à ação mecânica de desagregação produzida pelas 

cargas dos veículos. Já como impermeabilizante garante a vedação eficaz contra a 

penetração da água proveniente de chuvas, evitando danos às camadas inferiores 

estruturais do pavimento. Além disso, devido à sua flexibilidade, permite uma 

acomodação das camadas diante de eventuais recalques.  

 

As propriedades reológicas do asfalto variam em função dos hidrocarbonetos que 

possuem e que, por sua vez, dependem do tipo de petróleo de origem, das 

condições operacionais nas unidades produtivas, da incorporação de outros 

produtos e dos processos de manipulação do produto. São produzidos vários tipos 

de asfaltos, com qualidades determinadas por especificações normativas (Leite, 

1999). 

 

O CAP em suas aplicações deve ser homogêneo e estar livre de água, pois ela 

causa espuma, que constitui um risco para a segurança. As especificações 

requerem usualmente que o petróleo não espume em temperaturas de até 175°C. 

(Manual do Asfalto, 1996). Para sua utilização adequada, recomenda-se o 

conhecimento prévio da curva viscosidade/temperatura.  
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O CAP apresenta as seguintes restrições quanto ao seu emprego: 

 

• Não pode ser aquecido acima de 177°C, sendo que a temperatura ideal de 

trabalho é obtida pela relação temperatura-viscosidade. Esse limite visa evitar o 

craqueamento térmico do ligante. 

• Não deve ser aplicado em dias de chuva, ou em temperatura inferior a 10°C ou 

em superfícies molhadas.  

 

 

III.2.1 Transporte e Armazenagem de CAP  
 
O transporte de ligante betuminoso a granel pode ser efetuado por caminhões, 

vagões ferroviários,  e navios, sendo que o mais utilizado no Brasil é o transporte por 

caminhões. Os cimentos asfálticos exigem aquecimento e tanques 

preferencialmente revestidos com isolamento térmico. Aquecimento a altas 

temperaturas ou por tempo prolongado, altera sensivelmente a constituição do CAP, 

modificando suas propriedades. Recomenda-se um máximo aproximado de 150°C 

para a temperatura de aquecimento nos tanques de armazenagem. O aquecimento 

nunca deve ser através de chama direta, devendo ser usado, preferencialmente, 

aquecimento por meio de vapor d’água ou óleo aquecido circulando em serpentinas 

no interior dos tanques. Precauções especiais devem ser observadas no 

aquecimento dos asfaltos diluídos, caso em que os riscos de incêndio são maiores, 

devido ao seu baixo ponto de fulgor (IBP, 1994). 

 

 

 
III.2.2 Ensaios de Caracterização da Norma Brasileira para Aceitação do CAP 
 

O CAP é classificado de acordo com a sua consistência, medida pela viscosidade 

absoluta e pela penetração. Segundo a norma DNIT 095/2006 – Especificação de 

Material, o CAP é caracterizado pelos seguintes ensaios: 

 

• Penetração - Método de ensaio ASTM D5 

• Viscosidade Saybolt Furol a 135 GC – Método de ensaio ASTM D2161 
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• Viscosidade Saybolt Furol a 177 GC – Método de ensaio ASTM D2161 

• Viscosidade Brookfield a 135 ºC – Método de ensaio ASTM D4402 

• Viscosidade Brookfield a 150 ºC – Método de ensaio ASTM D4402 

• Viscosidade Brookfield a 177 ºC – Método de ensaio ASTM D4402 

• Índice de suscetibilidade térmica – Método de ensaio X 018 

• Ponto de Fulgor - Método de ensaio ASTM D92 

• Solubilidade no Tricloroetileno - Método de ensaio ASTM D2042 

• Ductilidade a 25 GC - Método de ensaio ASTM D113 

• ECA (efeito calor e ar) – Ductilidade - Método de ensaio ASTM D113 

• ECA (efeito calor e ar) – Variação em massa– Método de ensaio ASTM D1754 

• ECA – Aumento do ponto de amolecimento - Método de ensaio ASTM D36 

• ECA – Penetração retida - Método de ensaio ASTM D5 

 

 
III.2.3 Caracterização do Envelhecimento do Ligante Asfáltico 
 
No Brasil, são utilizados ensaios para simular o envelhecimento (endurecimento) do 

ligante durante a usinagem. Nas especificações dos ligantes asfálticos constam o 

ECA – Efeito do Calor e Ar (perda por aquecimento – ABNT MB 425 e ASTM D 

1754) e, mais recentemente, começaram a ser utilizados os ensaios de 

envelhecimento prescritos pelo SUPERPAVE – Superior Performance Asphalt 

Pavements, do Programa SHRP – Strategic Highway Research Program: RTFOT – 

Rolling Thin Film Oven Test, ASTM D 2872, que simula o envelhecimento no 

processo de usinagem e o PAV – Pressure Aging Vessel , ASTM D 6521, que simula 

o envelhecimento do ligante em serviço. A seguir, estão descritos esses ensaios: 

 

Efeito do Calor e Ar 

Este ensaio procura prever o endurecimento do ligante durante a usinagem. 

Também é denominado TFOT (Thin Film Oven Test). Durante o ensaio, ocorre a 

liberação dos voláteis, e a penetração do ligante asfáltico. Assim, é possível avaliar a 

variação de penetração, medindo-a antes e depois do ensaio. O ensaio consiste de 

uma amostra de 50 ml de ligante colocada em um recipiente cilíndrico de 14 cm de 

diâmetro interno e 0,9 cm de altura, o que propicia uma película de 

aproximadamente 3,2 mm de espessura. O material é levado para uma estufa de 
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prateleiras giratórias com circulação de ar a uma temperatura de 163°C ± 1 °C, por 

um período de 5 horas. A variação de massa ocorrida, expressa em porcentagem da 

massa inicial da amostra, representa a perda de massa do ligante asfáltico por 

aquecimento em película delgada. 

 

Para ser aceito o ligante deve atender aos seguintes requisitos segundo o 

Departamento Nacional de Combustíveis - DNC 01/92 – Rev 02: 

 

- Variação máxima em massa – 1%; 

- Relação máxima de viscosidade - 4; (após/inicial)  

- Ductilidade a 25°C (em cm) – Mínima de 50 para CAP 7; 

              Mínima de 20 para CAP 20;  

                                        Mínima de 10 para CAP 40; 

- Penetração mínima de 50% da penetração original para ligantes classificados por 

penetração (CAP 30/45, e CAP 50/60) e mínima de 47% para CAP 85/100. 

 

Uma limitação deste ensaio é a falta de homogeneidade do envelhecimento, uma 

vez que há a formação de uma película envelhecida na parte superior do recipiente 

que impede que o restante do ligante sofra os efeitos da circulação de ar em todo o 

volume da amostra (WHITEOAK,1990). 

 
RTFOT – Rolling Thin Film Oven Test 

 É um ensaio mais efetivo por permitir a formação de películas mais finas de ligante 

asfáltico. Neste ensaio, são fixados em uma prateleira vertical rotativa, oito 

recipientes cilíndricos de vidro contendo 35 gramas de ligante. Durante o ensaio, o 

ligante flui continuamente em volta da superfície interna de cada recipiente, como 

uma película relativamente fina (1,25 mm) com ar pré-aquecido periodicamente 

soprado dentro de cada vidro. A amostra que consiste de um filme fino de material 

asfáltico é aquecido em um forno por 85 minutos à temperatura de 163°C com 

ventilação. Após este procedimento, o ligante é submetido a vários ensaios 

complementares, no período de 72 horas após a realização do ensaio RTFOT como 

penetração, ponto de amolecimento, ductilidade, viscosidade e perda de massa. 
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Segundo Whiteoak (Whiteoak,1990), o método RTFOT assegura que todo o ligante 

seja exposto ao aquecimento e ao ar e a contínua movimentação garante o não 

desenvolvimento de película de proteção do ligante. A experiência tem demonstrado 

que a parcela de endurecimento no RTFOT se correlaciona razoavelmente bem com 

a observada nas usinas gravimétricas convencionais. A seguir, na Figura III.4, uma 

foto ilustrativa do aparelho de RTFOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.4 – Aparelho de RTFOT – Rolling Thin Film Oven Test 

 

Os cimentos asfálticos são constituídos por macromoléculas e em analogia aos 

polímeros sintéticos, apresentam transições de fase que se correlacionam ao seu 

desempenho como ligante para aplicação rodoviária (Leite et al., 1996). Ensaios 

usando-se DSC - calorimetria exploratória diferencial, demonstram a temperatura de 

transição vítrea e o teor de frações cristalizáveis (Claudy et al. , 1993). 

 
A temperatura de transição vítrea Tg (estado vítreo) é a temperatura na qual o 

espaço entre moléculas para movimento browniano está tão reduzido que apenas 

segmentos de cadeias se movimentam. O espaço vazio (volume livre) é pequeno em 

Tg, mas cresce rapidamente após a Tg (estado borrachoso). Esta temperatura tem 

correlação com o ponto de ruptura Frass e com o módulo de rigidez. 

 

As frações cristalizáveis representam parte dos compostos saturados que se 

cristalizam durante o resfriamento, que por sua vez se correlacionam com o teor de 

parafinas e com a diferença da variação da viscosidade versus temperatura (Claudy 

et al, 1993). 
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PAV – Pressure Aging Vessel 

Este ensaio tem como objetivo simular a oxidação do tipo envelhecimento em 

serviço que ocorre nos ligantes asfálticos durante o trabalho do pavimento. Resíduos 

desta prática de condicionamento podem ser usados para estimar as propriedades 

físicas e químicas dos ligantes asfálticos depois de muitos anos de envelhecimento 

em sua utilização  em serviço(no campo). 

 

 O binder asfáltico é primeiramente envelhecido pelo ensaio (RTFOT). Uma 

espessura especifica do resíduo do RTFOT é então colocada em formas de aço 

inoxidável e envelhecidas a uma temperatura especificada de envelhecimento por 20 

horas em um recipiente pressurizado a ar à 2.10 MPa. A temperatura de 

envelhecimento é selecionada de acordo com a grade do binder asfáltico. O resíduo 

é então descomprimido por vácuo. 

 

FTIR – Espectroscopia na região do infra-vermelho com Transformada de Fourier 

É uma técnica analítica usada para identificar materiais orgânicos. Essa técnica 

mede a absorção de vários comprimentos de onda na região do infravermelho pelo 

material pesquisado. As bandas de absorção no infravermelho identificam 

componentes e estruturas moleculares específicas. 

 

Bandas de absorção na faixa de 4000-1500 números de onda são tipicamente 

devido a grupos funcionais (-OH, C=O, N-H, CH3, etc). Absorções na região entre 

1500-400 número de onda sãogeralmente devido a fenômenos intra-moleculares, e 

são específicos para cada material. A especificidade destas bandas permitem que 

bancos de dados computadorizados identifiquem o material em questão. 

 

GPC- cromatografia por permeação em gel 

Conhecido também como filtração em gel, permeação em gel, ou cromatografia em 

peneira molecular de difusão restrita. Efetua a separação de acordo com o tamanho 

efetivo das moléculas. A velocidade de deslocamento das moléculas pequenas é 

menor, pois estas precisam passar através do gel ou suporte. As moléculas grandes 

apresentam uma maior velocidade de deslocamento dentro da coluna, emergindo 
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mais rapidamente, promovendo a separação dos componentes de acordo com a 

massa molar. 

 

Análise Térmica 

Técnicas através das quais uma propriedade física de uma substância e ou de seus 

produtos de reação é medida em função da temperatura, enquanto a substância é 

submetida a uma programação controlada de temperatura. 

TG: Técnica na qual a massa de uma substância é medida em função da 

temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura. 

DTG ou termogravimetria derivada: fornece a derivada primeira da curva 

termogravimétrica, em função do tempo ou da temperatura. 

DTA ou análise térmica diferencial:  a técnica consiste  na diferença de temperatura 

entre a substância e o material referência medida em função da temperatura, 

enquanto a substância e o material referência são submetidos a uma programação 

controlada de temperatura. 

 

III.2.4 Envelhecimento do Ligante Asfáltico 
 
Pode ser definido como sendo o processo de endurecimento que o CAP sofre 

durante a usinagem, estocagem, aplicação e em serviço, responsável pela alteração 

de suas características físicas, químicas e reológicas que causam um aumento na 

sua consistência. Assim como outras substâncias, o CAP oxida quando em contato 

com o ar. Os grupos polares oxigenados tendem a associar-se, formando micelas de 

alta massa molar e como conseqüência, ocorre um aumento da sua viscosidade. 

Essas transformações resultam em moléculas maiores e mais complexas que 

tornam o ligante mais duro e menos flexível (TONIAL, 2001). 

 

O grau de oxidação depende fortemente da temperatura, tamanho da superfície e 

tempo de exposição ao ar, e da espessura da película do ligante asfáltico. Para cada 

10°C de aumento na temperatura do ligante, a taxa de oxidação dobra.  

 

O envelhecimento do ligante asfáltico do revestimento ocorre em três etapas: a 

primeira, durante o processo de usinagem e representa 60% do envelhecimento total 
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sofrido pelo ligante, a segunda, durante a estocagem (não é comum nas usinas 

brasileiras), transporte, espalhamento e compactação, representando 

aproximadamente 20% do envelhecimento total sofrido pelo ligante; na terceira 

etapa, o envelhecimento ocorre durante a vida útil do revestimento devido à ação do 

meio ambiente e representa 20% do envelhecimento total do ligante (WHITEOAK, 

1990). 

 

A Figura III.6 representa o índice de envelhecimento como a razão ηa/ηo, onde  ηa é 

a viscosidade em uma dada condição  de envelhecimento e ηo  é a viscosidade 

inicial do ligante asfáltico. 

 
Figura III.6 -  Indice de envelhecimento em função da idade do asfalto (Whiteoak,1990) 

 

Ainda segundo Whiteoak (WHITEOAK, 1990), são quatro os principais mecanismos 

responsáveis pelo envelhecimento do ligante asfáltico: 

 

a) Oxidação – como outras substâncias orgânicas, o ligante asfáltico oxida 

lentamente na presença de oxigênio. Durante o processo de usinagem, o ar, a 

grande superfície específica dos agregados e as altas temperaturas, propiciam a 

oxidação; 

b) Perdas de voláteis – depende diretamente da temperatura e da condição de 

exposição. A perda é menor em ligantes asfálticos puros uma vez que tem baixo 

teor de voláteis; 
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c) Endurecimento físico – é atribuído à reordenação de moléculas e a cristalização 

de parafinas; ocorre à temperatura ambiente e é um fenômeno reversível; 

d) Endurecimento exsudativo – é conseqüência da migração dos componentes 

oleosos que exsudam do ligante asfáltico para dentro do agregado mineral. 

Depende da tendência de exsudação do ligante e da porosidade do agregado.  

 

 

III.2.5 Fatores Químicos e Reológicos do Envelhecimento do Ligante Asfáltico 
 
Segundo Whiteoak (1990), a configuração interna da estrutura de um ligante 

asfáltico é predominantemente determinada pela constituição química das espécies 

de moléculas presentes. Análises elementares de ligantes asfálticos oriundos de 

diferentes óleos crus mostram que a maior parte dos ligantes contém os elementos 

apresentados na Tabela III.2. 

 
Tabela III.2 – Composição Elementar dos ligantes asfálticos 

 

Elemento Percentagem (% em massa) 

Carbono     82 – 88% 
Hidrogênio    8 – 11 % 

Enxofre 0 – 6% 
Oxigênio    0 – 1,5 % 

Nitrogênio 0 – 1 % 
 

Um dos fatores, segundo Mirza & Witczak (1995), que afetam o envelhecimento do 

ligante é a sua composição inicial. Historicamente, os cimentos asfálticos são 

classificados por especificações baseadas em faixas de valores de consistência a 

uma ou mais temperatura, devido à maior facilidade de medir propriedades físicas 

em comparação às propriedades químicas. A classificação dos ligantes asfálticos 

por propriedades físicas não é totalmente precisa, uma vez que mesmo que tenham 

os mesmos valores de viscosidade, podem ter composições químicas totalmente 

diferentes, devido às diferentes fontes de óleo cru, processos de refino e nível de 

aditivos presentes (óleos voláteis, por exemplo). 
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Whiteoak (1990) separa o ligante asfáltico em dois grupos químicos: asfaltenos e 

maltenos. Os maltenos são sub-divididos em saturados, aromáticos e resinas. O 

ligante é considerado como um sistema coloidal consistindo de micelas de asfalteno 

de alta massa molar dispersas ou dissolvidas em um meio oleoso de baixa massa 

molar (maltenos).  

 

Tonial (2001) afirma que durante o processo de envelhecimento ocorre normalmente 

uma diminuição do teor dos aromáticos, que se transforma em resina, que, por sua 

vez, parte se transforma em asfaltenos. Ao final do processo, ocorre uma diminuição 

dos aromáticos e um aumento no teor dos asfaltenos, com pequena ou nenhuma 

variação do teor dos saturados e resinas.  

 

Bell & Sosnovske (1994) acreditam que a análise do envelhecimento do ligante 

asfáltico de forma isolada, sem levar em conta o tipo de agregado que está sendo 

utilizado para a confecção da mistura asfáltica, não é adequada e nem 

suficientemente representativa. Após estudarem o envelhecimento de trinta e duas 

diferentes combinações de quatro tipos de agregados e oito tipos de ligantes 

asfálticos, chegaram a resultados que mostraram que os agregados têm 

considerável influência no envelhecimento. Concluíram que o envelhecimento das 

misturas asfálticas é influenciado pelo tipo de agregado e pelo tipo do ligante 

asfáltico e que testes de envelhecimento do ligante não parecem adequados para 

predizer a performance da mistura, devido ao aparente efeito mitigador que o 

agregado tem sobre o envelhecimento. O envelhecimento de certos ligantes 

asfálticos é fortemente diminuído por alguns agregados, mas não por outros. Esta 

variabilidade parece estar relacionada à força da ligação química (adesão) entre o 

ligante asfáltico e o agregado (Bell & Sosnovske, 1994). Constataram que a 

avaliação da interação ligante-agregado é muito mais influente do que a composição 

do ligante asfáltico para a adesão e sensibilidade à água. Esta influência parece 

estar relacionada à interação química do agregado e do ligante asfáltico, a qual pode 

ser relacionada com a adesão: quanto maior a adesão, mais atenuado é o 

envelhecimento. 

 

Segundo Bell et al. (1994), a utilização da cal hidratada na mistura asfáltica tem um 

considerável efeito no retardamento do envelhecimento das misturas asfálticas. 
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Whiteoak (1990) sugere a hipótese de que a cal hidratada neutralizaria produtos de 

oxidação polar que então não participariam das demais reações de oxidação do 

ligante asfáltico. 

 

Em termos de grupamentos funcionais, o processo de envelhecimento está 

associado ao aumento do teor de grupamentos carbonilas, hidroxilas e sulfóxidos no 

CAP, podendo ser visualizados pelo FTIR- espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (Huet, 1988). 

 

Cetonas e sulfóxidos foram identificados como grupos funcionais importantes 

formados durante a oxidação de asfaltos (Petersen, 1993).  Anidridos são formados 

em quantidade insignificante em altos níveis de oxidação e somente traços de 

ácidos carboxílicos são formados. O modelo de envelhecimento de CAP durante 

usinagem/aplicação proposto por Petersen (1993) tem sua cinética influenciada pela 

reatividade química das moléculas de asfalto, enquanto que o modelo de 

envelhecimento a temperaturas de serviço é dominado pelos efeitos da imobilização 

pela associação molecular que reduz a capacidade dos compostos do CAP de 

reagirem com o oxigênio. 

 

Tia et al. (1994) afirmam que a razão da absorbância a 1700 cm-1 corresponde ao 

grupo C=O, e a 1600 cm-1, correspondente ao grupamento C=C de aromáticos, pode 

ser usada para expressar o nível de oxidação do ligante asfáltico. O valor alto de 

razão da carbonila indica alto nível de envelhecimento.  A razão que originalmente 

seria de 0,3 passa para 0,6 após o envelhecimento. 

 

III.3 AGREGADOS DE MISTURAS ASFÁLTICAS 
 
Segundo o Manual do Asfalto (IBP,1996), a quantidade de agregado mineral em 

misturas asfálticas de pavimentação é geralmente de 90 a 95 % em peso e 75 a 85 

% em volume. O agregado mineral costuma ser definido como um material granular 

de composição mineral, como a areia, pedregulho, conchas, escória e pedra britada, 

que misturado a um material cimentante constitui argamassas ou concreto ou, ainda, 

isoladamente é usado em camadas de base, lastros ferroviários, etc. Os agregados 

de pavimentação asfáltica são geralmente classificados conforme sua fonte e o 
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modo de preparação. Incluem agregados corridos de escavações e terraços, 

agregados processados e agregados sintéticos ou artificiais. A escolha de um 

agregado para uso num pavimento asfáltico depende da disponibilidade, custo e 

qualidade do material, assim como do tipo de construção pretendida. A adequação 

dos agregados para uso em construção asfáltica é determinada pela avaliação do 

material quanto ao tamanho e graduação, limpeza, rigidez, textura superficial, forma 

das partículas, absorção e afinidade pelo asfalto. 

 

Os tamanhos máximos de um agregado são sempre sujeitos à prescrição de 

especificações sobre a distribuição granulométrica para determinado agregado 

mineral, e a espessura de espalhamento de uma mistura está relacionada ao 

tamanho máximo do agregado. 

 

Alguns agregados podem conter substâncias estranhas e que podem ser nocivas à 

mistura asfáltica. Os agregados devem ter um determinado grau de resistência à 

abrasão sob a ação das cargas do tráfego bem como uma textura superficial que 

também influi na trabalhabilidade e resistência das misturas asfálticas. Uma textura 

mais rugosa tende a aumentar a resistência da mistura asfáltica, mas exige asfalto 

adicional para compensar a perda de trabalhabilidade. 

 

A forma das partículas modifica a trabalhabilidade da mistura, o esforço de 

compactação necessário para se obter a densidade especificada, bem como a 

resistência da mistura. As pedras britadas tendem a um maior travamento e, 

portanto, maior resistência ao deslocamento. 

 

Quando o agregado é poroso, costuma exigir uma quantidade adicional de ligante 

asfáltico, o que onera o pavimento. O descolamento da película de asfalto do 

agregado pela água, pode tornar um agregado impróprio para misturas asfálticas de 

pavimentação, como acontece com os agregados silicosos como o quartzito e 

alguns granitos. Já os hidrofóbicos tais como o calcário, a dolomita e o basalto são 

usualmente resistentes ao descolamento da película de asfalto. Existem aditivos que 

melhoram a adesão do agregado ao ligante e a resistência do agregado à água. Um 

desses aditivos é a cal hidratada que vem sendo utilizada por seu baixo custo e 

abundância em determinadas regiões. 
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III.4 MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE 
 

As misturas asfálticas de pavimentação feitas com CAP são preparadas em usinas 

onde os agregados são combinados, aquecidos, secados, e misturados com cimento 

asfáltico (CAP) na produção de mistura asfáltica a quente para pavimentação. São 

dois tipos de usinas asfálticas: as gravimétricas (de batelada) e as drum mixer (de 

tambor). A seguir, na Figura III.6, desenho esquemática de usina gravimétrica. 

 

Nas usinas gravimétricas, o aquecimento do agregado se dá no secador, que é 

usualmente um grande tambor metálico rotativo em posição inclinada e equipado 

com uma unidade de aquecimento a gás ou óleo na extremidade inferior. Devido à 

inclinação, os agregados também vão abrindo caminho para a parte inferior do 

secador. O fluxo de ar é de sentido oposto ao agregado, fazendo com que os finos 

sejam retirados pelo sistema coletor de poeira (filtro manga). Então, o agregado 

quente sai pela parte inferior do secador caindo no elevador que o conduz até as 

peneiras e a estocagem à quente. Nos silos quentes são armazenados 

temporariamente os agregados aquecidos e peneirados, e o silo deve ser 

suficientemente grande para evitar o esgotamento de seu conteúdo quando o 

misturador estiver funcionando a plena capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.6 - Usina Gravimétrica 
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Já no drum-mixer, além da operação de aquecimento e secagem do agregado no 

tambor secador, é também adicionado o CAP, o que aumenta a exposição do ligante 

ao oxigênio e calor, favorecendo a sua oxidação.  Para evitar esse problema, hoje já 

existem no mercado, usinas do tipo drum-mixer, com misturador separado do tambor 

secador, conforme visto na Figura III.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura III.7 – Usina Drum-mixer 

 
 
III.5 ADESÃO DO CAP 
 
Uma das principais funções do asfalto, segundo Whiteoak (1990), é agir como um 

ligante para unir partículas de agregados. Há casos em que, no entanto, a ligação 

pode falhar e a durabilidade do material pode  se reduzir. 

 

A adesão do betume à maioria dos agregados é boa na ausência de água, embora a 

presença de muito pó possa limpar o ligante, resultando em filmes mais finos de 

betume tornando o material menos durável. No entanto, pelo fato da água molhar 
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mais facilmente o agregado do que o betume, a presença de água resulta em 

dificuldades, tanto no recobrimento inicial do agregado quanto na manutenção 

adequada da ligação entre o agregado e o betume. Quando a falha acontece após a 

adesão, normalmente é chamada de “stripping”, que consiste na lavagem do betume 

da superfície do agregado pela água.  

 

A natureza dos agregados exerce influência na adesão do betume devido à sua 

afinidade pelo betume. A maioria dos agregados é classificada como hidrofílicos ou 

oleofóbicos (repelem óleos).  Tipos de agregados com alta taxa de óxidos de silício, 

por exemplo, quartzo e granito, isto é, agregados ácidos, são mais difíceis de 

recobrir do que agregados básicos como basalto e diabase. 

 

O betume adere à maioria dos tipos de agregados, desde que estejam limpos, secos 

e livres de pó. Para se obter uma ligação adequada, é necessário que o betume 

“molhe” o agregado; esse processo é controlado pela viscosidade do betume. 

Quanto mais viscoso, mais difícil será para o betume “molhar” o agregado e é 

importante que esse processo ocorra quase que instantaneamente. Por isso, uma 

viscosidade elevada pode resultar num recobrimento inadequado. Isto é 

particularmente importante em caso de presença de pó, já que a camada de pó 

sobre o agregado é incorporada pelo betume, aumentando a sua viscosidade e 

possivelmente resultando num recobrimento inadequado dos agregados maiores. 

Não é comum que uma vez que uma adesão tenha sido efetuada, venha a se 

desfazer, exceto na presença de água. 

 

Os problemas de adesão relacionados com a presença de água podem ocorrer de 

duas formas: primeiro devido ao agregado estar molhado antes da mistura ser 

efetuada e segundo, pelo efeito da chuva após o seu assentamento. Normalmente, é 

impossível revestir um agregado frio e molhado, por isso nas usinas tanto 

gravimétrica, quanto drum-mixer, o agregado é aquecido para remover o filme de 

água. 

 

O “stripping” (descolamento entre o ligante e o agregado) é associado a misturas 

permeáveis à água. O risco de haver stripping em misturas com baixo índice de 

vazios é pequeno. Em materiais permeáveis à água, mesmo aqueles que são 
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relativamente densos, há um risco de stripping, resultando numa perda interna de 

coesão e possível desintegração da superfície. O risco de ocorrer o descolamento é 

função da afinidade entre o agregado e o betume e sua habilidade de resistir ao 

efeito desagregador da água. A maioria dos agregados oferece boa resistência, mas 

alguns, não.  Isto não significa que o tempo úmido inevitavelmente traz problemas 

para alguns agregados; simplesmente implica em maior risco. Experiência tem 

demonstrado que superfícies que possuam agregados com baixa afinidade pelo 

betume comportam-se satisfatoriamente em condições normais; a maioria dos 

problemas com estes materiais está associada a condições adversas do tempo e do 

tráfego. 

 

A natureza mineral do agregado, particularmente do filler (enchimento), é o fator 

dominante a influenciar a adesão. As diferenças relatadas em betumes foram 

principalmente devido às propriedades reológicas. A manutenção da adesão no 

betume é relacionada com a viscosidade mínima do betume em serviço. Isto pode 

ser visto comparando-se as propriedades Marshall do asfalto (resistência à 

compressão) antes e depois de imersão do asfalto durante 4 dias em água à 60°C. 

Este teste mostra que as diferenças entre diferentes CAP’s são  primeiramente 

devido aos diferentes índices de vazios. A variação dos índices de vazios é devido 

às amostras serem compactadas na mesma temperatura e não na mesma 

temperatura e viscosidade. Diferenças entre betumes são eliminadas quando as 

amostras são compactadas na mesma viscosidade e temperatura. A Figura III.8 

apresenta a estabilidade Marshall em função da quantidade de água absorvida após 

imersão das amostras durante 4 dias em água à 60°C.  Esta figura mostra 

claramente a importância da quantidade de água absorvida e do tipo de agregado e 

filler. O volume de água absorvida depende do índice de vazios e, para um mesmo 

índice de vazios, a água absorvida é bem menor se o filler for de pedra calcárea e 

menor ainda se houver cal hidratada.  Para estabilidades menores que 30%, a 

quantidade de água foi maior que o índice de vazios das misturas, mostrando que 

deve ter havido uma considerável expansão. Isto sugere que algumas trincas que 

poderiam ser atribuídas à perda de adesão podem ser devido à quebra da estrutura 

da mistura. 
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Figura III.8 –  Efeito da água absorvida na estabilidade Marshall 

(Whiteoak, 1990) 

O deslocamento de um líquido por outro em uma superfície sólida deve-se às forças 

fisico-químicas que atuam no sistema. As superfícies da maioria dos agregados são 

eletricamente carregadas; por exemplo, a sílica comum nas rochas ígneas possui 

uma superfície fracamente negativa resultante da presença de átomos de oxigênio 

na superfície. A ligação entre betume e agregados é principalmente devido à uma 

dispersão relativamente fraca, ao passo que a água, que é polar, é fortemente 

atraída pela superfície do agregado que está eletricamente carregada. 

 

As superfícies dos agregados são, em menor ou maior grau, hidrofílicas ou 

oleofóbicas. Agregados ácidos são mais hidrofílicos do que os básicos. Se a 

superfície de um agregado é molhada, é quase impossível dispersar a água com 
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betume e também fazer com que o betume consiga aderir ao agregado. No entanto, 

é possível para a água penetrar em um filme de betume e descolar o betume do 

agregado. 

As condições existentes, quando um sólido já está molhado por água e o betume é 

introduzido no sistema, são mostradas na Figura III.9. 

 
Figura III.9 - Ilustração esquemática de gota de betume aplicada a uma superfície sólida sob 

água (Whiteoak,1990) 

 

Se o ângulo de contato entre as 3 fases é θ e as energias nas interfaces do 

sólido/betume, sólido/água e betume/água são, respectivamente, γsb, γas, γba, então o 

trabalho de retirar a água de uma área da pedra é dado por: 

 

W = γsb + γsa  -  γba, 

 

Para o equilíbrio ser atingido, a equação de Young e Dupre  deve ser respeitada: 

 

γsb =  γsa  +  γba cosθ 

W = γba  (1 + cosθ) 

 

Então, W α  γba ( energia na interface betume/agregado) e  

W = f(θ) (ângulo de contato) 

Assim, a redução em γba e um aumento de θ provocarão um aumento da adesão. Na 

base de betume, θ é sempre menor que 90° e também o fator 1+ cosθ é sempre 

Água

CAP

Sólido
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maior que 1, o que implica numa considerável quantidade de trabalho para fazer a 

substituição da água pelo betume e como conseqüência, o betume tende a formar 

gotas na superfície. No entanto, é possível produzir o envolvimento, se uma pressão 

suficientemente alta for aplicada. 

Os valores de γba e θ podem ambos ser alterados pela adição de certos aditivos 

químicos ao sistema. Quando um agente catiônico é dissolvido no betume, ele é 

fortemente absorvido pela superfície do agregado e o ângulo de contato aumenta 

(bem como a energia interfacial entre betume e água diminui). Portanto, o 

espalhamento do betume sobre a água pode acontecer. O único perigo na utilização 

do aditivo químico para reduzir a energia na interface água/betume, é o aumento da 

tendência do betume formar uma emulsão na água.  

 

A importância da composição mineral do agregado vem sendo reconhecida há 

muitos anos. As características fisico-químicas do agregado são importantes, sendo 

que a capacidade de adesão é em função da sua composição química, forma, 

estrutura, valência residual e área de superfície. Afirmações sobre a influência da 

mineralogia são difíceis porque os efeitos dos tamanhos dos grãos, forma e textura 

também são importantes.  No entanto, a maioria dos problemas de adesão é 

associada aos agregados silícios, como os granitos, quartizitos, riolitos e cherts 

(variedade de quartzo). O fato de haver casos de adesão satisfatória com esses 

agregados só enfatiza a complexidade da adesão entre betume e agregados. 

 

A valência residual ou carga superficial de um agregado tem se mostrado 

importante. Agregados com cargas superficiais desbalanceadas são carregados 

superficialmente.  Se o agregado é revestido com um líquido de carga oposta, as 

demandas de carga da superfície podem ser supridas e haverá uma ligação adesiva. 

Onde houver duas fases líquidas, por exemplo, água e betume, o líquido que melhor 

preencher as necessidades de carga, efetuará sua adesão ao agregado. O 

fenômeno de “stripping” do betume na presença de água pode portanto estar 

relacionado às cargas de superfície do agregado. Nos casos em que a água 

equilibrar melhor as cargas superficiais que o betume, este poderá ser substituído 

pela água. 
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Adsorção físico-química do betume pelo agregado depende de vários fatores 

incluindo o volume total de poros do agregado, o tamanho da abertura dos poros, e 

a viscosidade e a tensão superficial do betume. A presença de uma micro-estrutura 

dos poros, índice de vazios e micro-fissuras pode aumentar enormemente a 

superfície de absorção disponível em até 180 angstroms de profundidade. 

 

Outros fatores que afetam a adesão inicial e, conseqüentemente, a ligação 

ligante/agregado, são a textura superficial do agregado, a presença de pó e, em 

menor extensão, o pH da água em contato com a interface. É de senso comum que 

agregados mais rugosos apresentam maior adesão. No entanto, é preciso um 

equilíbrio entre a molhabilidade do agregado (materiais mais lisos apresentam maior 

molhabilidade) e superfícies rugosas que seguram o betume mais fortemente uma 

vez molhado. Supõe-se que obter uma boa ligação mecânica em uma superfície 

rugosa pode ser mais importante que a mineralogia do agregado para a manutenção 

da adesão. 

 

A natureza do agregado é o fator dominante a influenciar a adesão 

betume/agregado, apesar da viscosidade do betume durante o recobrimento, a 

polaridade e a constituição também serem características influentes. 

 

 
III. 5.1 Mecanismos de Ruptura da Adesão 
 

• Deslocamento: segundo o equilíbrio da termodinâmica das três fases: 

betume, agregado e água. Se a água for introduzida numa interface de 

betume/agregado, fará com que o betume retraia ao longo da superfície do 

agregado conforme ilustrado na Figura III.10, alterando o ângulo de contato de 

equilíbrio que depende do tipo e da viscosidade do betume. 

 

• Descolamento: ocorre quando o betume e o agregado são separados por um 

filme fino de água ou pó, embora não seja aparente nenhuma fissura na 

superfície do betume. Apesar do betume encapsular completamente o agregado, 

não existe nenhuma ligação adesiva e a película de betume pode ser retirada da 

superfície do agregado facilmente. Este processo é reversível; se a água for 
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removida, o betume poderá re-aderir ao agregado. É necessário um segundo 

mecanismo de ruptura da adesão que permita a introdução da água entre o 

betume e o agregado. 

 

 
Figura III.10 - Retração da interface betume/agregado na presença de água (Whiteoak, 

1990) 

 

Ruptura do filme: mesmo quando o betume envolve totalmente o agregado, a água 

pode penetrar nas quinas do agregado, onde o filme de betume é mais fino. Uma 

vez que a água atinja o agregado ela pode se disseminar entre o betume e o 

agregado e descolar o betume. A velocidade dependerá da viscosidade do betume, 

da espessura do filme e da presença de filler. Uma vez que aconteça um 

descolamento significativo do betume, forças provenientes do tráfego romperão o 

filme rapidamente e o betume irá se retrair, expondo o agregado envolto pela água. 
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Formação de bolha e arrancamento: se a temperatura do betume no pavimento 

aumentar, a viscosidade do betume se reduzirá. Se houver chuva, o betume pode 

formar bolhas envolvendo a água e se a temperatura aumentar novamente, a bolha 

pode estourar, deixando uma cavidade que permitirá o acesso da água à superfície 

do agregado. Esse efeito pode ser visto na Figura III.11. 

 

 
Figura III.11 - Formação das bolhas e vazios em material betuminoso(Whiteoak,1990) 

 

Desgaste hidráulico: ocorre no processo de desgaste pela ação dos pneus dos 

veículos numa superfície saturada. A água é forçada contra a superfície através dos 

vazios à frente dos pneus. Ao passar, a ação dos pneus suga a água, e induz um 

ciclo de compressão-tração na superfície dos vazios, que pode resultar no 

descolamento do betume do agregado. Poeira em suspensão e silte (solo 

expansivo) na água pode atuar como abrasivo e acelerar o descolamento. 

 

Pressão nos poros: esse mecanismo é mais importante em misturas abertas ou 

mal compactadas. Nesses casos, a água pode ficar presa quando o material é 

compactado pelo tráfego. Após o material tornar-se efetivamente impermeável, o 

tráfego subsequente induz uma pressão interna da água no poro. Isto cria canais em 
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volta da interface entre o betume/agregado que leva a uma separação do 

betume/agregado. Temperaturas mais altas atuando sobre a água encapsulada 

resulta em forças de expansão que aceleram a migração da água e o descolamento. 

Baixas temperaturas levam à formação de gelo que é igualmente prejudicial. 

 

Descolamento químico: pela difusão da água através do filme de betume pode 

haver o surgimento de dois níveis de água sobre o agregado. A presença de água 

faz com que a superfície do agregado adote carga negativa contra uma carga 

ligeiramente negativa do betume. Isto resulta em duas superfícies carregadas 

negativamente e que, portanto, se repelirão. Quanto mais água for atraída para a 

superfície do agregado, maior será o descolamento. 

 

Para aumentar a adesão entre o betume e o agregado vem-se usando a cal 

hidratada como aditivo em misturas betuminosas à quente. Normalmente, incorpora-

se como parte do filler mineral entre 1% e 3%. Suspeita-se que a cal hidratada reaja 

com o ácido carboxílico o qual está presente no betume. 
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IV. METODOLOGIA      
 
IV. 1 MATERIAIS 
 
IV.1.1. Cimento Asfáltico de Petróleo 
 
A pesquisa foi desenvolvida com o cimento asfáltico de petróleo - CAP 20 fornecido 

pela Refinaria Gabriel Passos em Betim / MG em abril de 2005, coletado pelo 

Laboratório de Materiais da Petrobrás e foi certificado pelos documentos números: 

1105-05 G e 2412-05S. 

 

IV.1.2 CBUQ 
 
 
Para se avaliar o envelhecimento por ação das intempéries foram moldados corpos 

de prova de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, CBUQ, utilizando o mesmo 

CAP, no Laboratório de Asfalto do DER/MG – Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais. Os corpos de prova foram feitos para simular 

a capa de CBUQ utilizada no trecho próximo a cidade de Juiz de Fora usando os 

mesmos agregados, granulometria e espessura ( para adptar as amostras ao  

weather-o-meter ).  (Relatório 191/2005 – Brita 1 proveniente da Pedreira Santa 

Mônica (gnaisse), Brita 0 (gnaisse), proveniente da Pedreira Sul, Pó de Pedra 

(gnaisse) proveniente da Pedreira Santa Mônica e areia do Areal Manchester.  

 

 

IV. 2 EXPERIMENTOS 
 

Os ensaios de intemperismo em corpos de prova de CBUQ – Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente, expostos à lâmpada de arco xenônio, foram executados nos 

laboratórios de materiais da FIAT Automóveis – unidade Betim, visando simular a 

exposição ao intemperismo. No CDTN, foram realizadas as análises usando-se 

Raios X e FTIR (espectroscopia por absorção no infravermelho com transformada de 

Fourier). Os ensaios de GPC (cromatografia por permeação em gel – peso de massa 

molecular) e TG/DTA (análise térmica), foram feitos pelo Departamento de Química 

da UFMG. 
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IV.2.1 Caracterização do CAP 
 
As amostras de CAP fornecidas pela Refinaria Gabriel Passos foram previamente 

caracterizadas, segundo os testes: 

 

• Viscosidade Brookfield – também chamada de coeficiente de viscosidade 

dinâmica. É a medida da resistência ao escoamento do líquido numa gama de 

temperaturas bastante ampla. A medida da viscosidade é possível através da 

avaliação do torque necessário para rodar um “spindle” imerso na amostra à 

velocidade constante. É utilizado para medir a viscosidade de fluidos com 

comportamento não newtoniano, ou seja, fluidos onde a relação entre a tensão 

de cisalhamento e a taxa de cisalhamento não é constante, ou ainda 

considerando-se temperatura e pressão constantes e escoamento laminar, a 

viscosidade varia com a magnitude da taxa de cisalhamento, como é o caso dos 

ligantes asfálticos (Machado, 1998).  A Figura III.12 apresenta uma foto de 

viscosímetro Brookfield. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Figura III.12 – Viscosímetro Brookfield 

 

Além da viscosidade foram feitas análises usando normas pré-estabelecidas, 

conforme se segue: 

- Penetração 100 g, 5 s, 25ºC, ASTM D 5 – IBP-ABNT MB-107 (1970) 

- Ponto de amolecimento (anel e bola) – IBP – ABNT- MB- 164 (1972) 

- Ponto de fulgor ( ºC), ASTM D 92 ou IBP – ABNT-P-  MB- 889 (1975) 

- Ductilidade a 25ºC, ASTM D 113 

- Solubilidade em tricloroetileno, % em massa, ASTM D 2042 
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- Índice de susceptibilidade térmica Método X -18 

- Densidade relativa ASTM D 70 

- Aquecimento a 177ºC 

- Análise Térmica TG/DTA 

 

IV.2.2 Ensaios de envelhecimento com CBUQ 
 
As amostras foram submetidas a um processo de envelhecimento segundo a norma 

ASTM D 2872 (RTFOT – Rolling Thin Film Oven Test) para simular o 

envelhecimento no processo de usinagem e, em seguida, submetidas à análise 

usando-se a Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - FTIR, 

TG (Análise termogravimétrica), DSC (Differencial Scanning Calorimetry – 

calorimetria exploratória diferencial), e GPC (Gel Permeation Chromatography – 

cromatografia por permeação em gel).  

 

Após o ensaio de RTFOT, foram medidas a penetração retida, o aumento do ponto 

de amolecimento, a ductilidade e a variação de massa.  

 

Tanto o CAP como o CBUQ e seus constituintes: areia, brita e pó de pedra, foram 

analisados usando-se difratometria de raios-X pelo método do pó, empregando-se 

um difratômetro de raios-X de fabricação Rigaku, modelo Geigerflex, semi-

automático e tubo de raios-X de cobre. 

 

As condições de operação do difratômetro de raios-X foram fator de escala (8x103), 

constante de tempo (0,5s), velocidade do registrador (40mm/mim), velocidade do 

goniômetro (8º2θ/min), intensidade de corrente (30mA) e tensão (40KV). 

 

A identificação de fase cristalina: foi obtida por comparação do difratograma de  

raios-X da amostra com o banco de dados da ICDD – International Center for 

Diffraction Data / Joint Committee on Powder Diffraction Standards – JCPDS (Sets 

01 – 50; 2000). 
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IV.2.2.1 Intemperismo Acelerado – Weather-O Meter 

O aparelho de Teste de Intemperismo Acelerado consiste em uma câmara de teste 

de radiação UV/condensação, que simula os efeitos de degradação na superfície de 

produtos causados pela luz solar, chuva e orvalho. Os materiais são expostos em 

ciclos alternados de luz e umidade em temperaturas elevadas e controladas. 

O efeito da luz solar é feita com lâmpadas de arco xenônio cujo espectro mais se 

aproxima da luz solar; pois inclui raios UV, luz visível e infravernelho. Já o orvalho e 

chuva são simulados com condensação de umidade e borrifação (spray) de água. As 

condições podem ser variadas para simular os diversos ambientes. 

A câmara de intemperismo pode reproduzir de modo acelerado a degradação que 

acontece nas superfícies expostas, já que no ambiente natural, os objetos são 

expostos à luz solar por apenas algumas horas, e ainda assim as condições mais 

severas seriam apenas durante o verão, enquanto sob a ação do aparelho a 

exposição é por 24 horas ao dia. Estes efeitos da radiação podem incluir: cor, brilho, 

enevoamento, quebras, rachaduras, redução de intensidade de força corante, 

oxidação etc. 

 

As amostras de CBUQ foram expostas em câmara de intemperismo Weather-O-

meter da FIAT-unidade Belo Horizonte, marca Atlas CI65 em ciclos de 80 minutos: 

64 min de luz e 16 min de luz e água, temperatura do corpo de prova - 60 graus 

centígrados e irradiação à 340 nanômetros = 0,35 w/m2; potência variável de 3500 a 

6500 w para manter a intensidade da irradiação. As amostras foram expostas 

durante 500, 1000, 1500 e 2000 horas. 

 

Após os testes de intemperismo artificial, os corpos de prova foram submetidos aos 

ensaios de espectroscopia no infra-vermelho com transformada de Fourier, FTIR, 

cromatografia por permeação em gel, GPC,  e análise térmica para avaliação da 

degradação das amostras pela ação da umidade e radiação ultra-violeta, luz visível e 

infravermelho.  
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IV.2.2.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - FTIR 
 

Foram submetidas amostras de CAP antes (CAP 0) e depois (CAP1) do ensaio 

“RTFOT” e placas de CBUQ 0 a 2000 horas, que são de  mistura de asfáltica 

submetidas a testes de degradação no weather-o-meter durante 0, 500, 1000, 1500 

e 2000 horas. 

 

Os reagentes usados foram KBr -  Spectroscopic Grade KBr Powder (Specac 

Limited, No. P/N 3610),  e CHCl3  - Synth, (№ C106201.BJ33). 

 

Para as medidas de espectroscopia no infravermelho, foi usado o equipamento ABB 

Bomem, Modelo MB102, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, e 

foram obtidos espectros, em unidades de absorbância, no intervalo de 4000 a 400 

cm-1, registrado com 64 acumulações de leitura e resolução de 4 cm-1, sobre uma 

pastilha de KBr ou na forma de um filme fino do ligante asfáltico sobre uma célula de 

KBr. O cálculo das áreas dos picos foi feito utilizando o programa PeakFit™ da 

SPSS Inc. nos espectros com correção de linha de base linear. 

 

Posteriormente, devido à dificuldade de se obter uma boa dispersão do ligante no 

meio de KBr, optou-se pela solubilização da amostra em CHCl3 e em seguida sua 

deposição, como um filme fino, em uma célula de KBr. 

 

Para deposição da amostra solubilizada sobre a placa de KBr, fez-se o gotejamento 

direto da solução obtida sobre a placa até a obtenção de uma camada fina e 

homogênea do ligante, que foi seca à temperatura ambiente.  

 

IV.2.2.3 Cromatografia Por Permeação em Gel – GPC (Gel Permeation 
Chromatography) 

 
As amostras foram diluídas em tolueno, em uma concentração de 100 mg 

material/ml, o material foi agitado e centrifugado por 10 minutos a 12000 rpm.  

 

Foi utilizado um cromatógrafo líquido Shimadzu, coluna: GPC-804 300 x 8 mm 

(Shimadzu)  e fase móvel de terahidrofurano, fluxo de 1,0 ml/min, detector de ultra-
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violeta a 500 nm e volume de injeção de 20 μl do Departamento de Química da 

UFMG.   

 

IV.2.2.4 Análise Térmica 
 
A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento STA 409EP 

NETZSCH que permite executar simultaneamente as análises TG/DTA. As amostras 

de 30 mg foram aquecidas num cadinho padrão de alumina e os experimentos foram 

efetuados em atmosfera de ar a uma taxa de fluxo de 100 ml min-1, com razão de 

aquecimento de 10oC min-1 , da temperatura ambiente até a temperatura de 950oC. 
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
V.1 CARACTERIZAÇÃO DO LIGANTE E MATERIAIS DO CIMENTO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
 
Os resultados dos testes de caracterização do ligante asfáltico são apresentados na 

Tabela V.1 e se encontram dentro das normas ASTM e ABNT:  

 

 
Tabela V.1 – Resultados dos testes de caracterização do CAP e avaliação da degradação 

antes ensaio RTFOT 

 

As curvas TG/DTG e DTA do cimento asfáltico de petróleo –CAP é apresentado na 

Figura V.1. 
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Figura V.1 – Curvas TG/DTG e DTA do cimento asfáltico de petróleo, CAP , atmosfera de ar 

 

O CAP demonstrou estabilidade térmica até cerca de 300ºC, quando iniciou a sua 

queima. Ao atingir a temperatura de 500ºC apresentou perda de 69,5% de massa. 

Foram identificados três eventos exotérmicos durante o aquecimento do cimento 

asfáltico de petróleo nas temperaturas de 421,9ºC, 433,4ºC (referentes à perda de 

massa de 69%) e 578,2ºC na região da perda de massa de 32%.  Os primeiros são 

sobrepostos e referem-se a queima de compostos menos estáveis e a última deve-

se à degradação de aromáticos ou resíduos de carbono mais estáveis. 

 

 A Tabela V.2 apresenta as fases cristalinas identificadas usando-se a difração de 

raios – X do betume, areia, brita e pó de pedra constituintes do Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente.  
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TABELA V.2 – Resultados da análise usando-se a difração de raios –X do betume, 
areia, brita e pó de pedra constituintes do CBUQ 

 

Fase Cristalina Identificada 
Amostra Predominante 

(>30%) 
Maior 

(<30%) 
Menor 
(<10%) 

Minoritária 
(<3%) 

Betume 
Matriz – Frente 
(Peso: 296g) 

Quartzo Albita Microclina 
Moscovita 

Hematita 
Magnetita 

Betume 
Matriz – Verso 
(Peso: 296g) 

Quartzo Albita Microclina 
Moscovita 

Hematita 
Magnetita 

Betume 
Agregado 

(Peso: 296g) 

Albita 
Quartzo Microclina - Magnetita 

Moscovita 

Areia 
(Peso: 23g) Quartzo - 

Gibbsita 
Microclina 
Moscovita 

Albita 
Espinélio 
Hematita 
Magnetita 

Brita 
(Peso: 25g) 

Albita 
Quartzo Microclina Biotita 

Ilmenita 
Magnetita 
Moscovita 

Pó de pedra 
(Peso: 42g) 

Albita 
Quartzo Microclina Biotita 

Clorita 
Gibbsita 
Hematita 
Magnetita 
Moscovita 

 

A fórmula química das fases minerais determinadas é dada a seguir:  

Albita: NaAlSi3O8 

Biotita: K(MgFe)3(AlSi3O10)(OH)2 

Clorita: Mg3(Si4O10).Mg3(OH)6 

Espinélio: MgAl2O4 

Gibbsita: Al2O3.3H2O 
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Hematita: Fe2O3 

Ilmenita: FeTiO3 

Magnetita: Fe3O4  

Microclina: KAlSi3O8 

Moscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

Quartzo: SiO2 

 

Foi feita a análise térmica do CBUQ antes do envelhecimento acelerado e as curvas 

TG/DTG e DTA são mostradas na Figura V.2.  

 

 
Figura V.2 – Curvas TG/DTG e DTA do Concreto Betuminoso Usinado a Quente antes do 

envelhecimento, atmosfera a ar 

 

O CBUQ demonstrou um ligeiro ganho de massa inicial até cerca de 300°C, e uma 

perda de massa de 1,29% em cerca de 380ºC. A partir da temperatura de 425ºC 

apresentou perda de massa acentuada devido à queima do material orgânico com 

forte evento exotérmico em 499,5°C. Observou-se um resíduo de 92% devido ao 

material inorgânico.  
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V.1.1 Ensaio de RTFOT do ligante 
 
Após o ensaio de RTFOT, foram medidos a penetração retida, o aumento do ponto 

de amolecimento, a ductilidade e a variação de massa, apresentados na Tabela V.3. 

A variação em massa máxima permitida para o CAP  após ensaio de RTFOT é de 

0,5%, sendo obtida uma variação de apenas 0,2%. De acordo com a norma, ASTM 

D2872, o aumento máximo no ponto de amolecimento deve ser de  8°C, após ensaio 

de RTFOT, e o aumento observado neste trabalho foi de 2,5°C. A influência do 

ensaio de RTFOT nas características do asfalto foi estudada usando-se a 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – Fourier 

Transformed Infrared Spectroscopy). Inicialmente foram realizadas medidas das 

amostras do ligante dispersas em KBr.  

 

Tabela V.3 Caracterização do ligante após o ensaio de RTFOT 
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Os espectros FTIR são ilustrados antes e depois do processo de RTFOT (Figura 

V.3) e as atribuições das bandas espectrais encontram-se indexadas na Tabela V.4. 

 

 
Figura V.3 – Espectros de Absorção na Região do Infravermelho de amostras “CAP” antes e 

após o teste de RTFOT, Região: 400-4000cm-1  Baseline: Linear. Filme de CHCl3 

 

Esses resultados levam ao questionamento se não teria havido a evaporação da 

parte alifática do ligante ou ainda o surgimento de grupos aromáticos em função da 

alteração das razões das áreas das bandas de CH e OH. Mas o que se observa, 

através dessas relações, seria uma possível oxidação da parte alifática da molécula 

do ligante asfaltico, já que a evaporação do ligante asfáltico durante o processo de 

RTFOT seria pouco provável devido a sua estabilidade térmica bastante razoável, 

até 300ºC. 

 

Quanto ao aumento dos grupos aromáticos, isso seria até discutível, no entanto, 

através dos espectros, as vibrações características dos grupos aromáticos não 

foram observadas através de medidas, devido possivelmente às vibrações dos 

grupos alifáticos sobreporem as bandas de vibração dos grupos aromáticos, que são 

relativamente mais fracas e surgem em aproximadamente 3070cm-1 (CH 

aromático), e as vibrações C=C aromáticas que também são fracas e aparecem 

como bandas fracas (sobretons) em aproximadamente 1450, 1500, 1580, 1600 cm-1. 
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Tabela V.4 - Bandas observadas nos espectros das amostras “CAP”  
antes e após o teste de RTFOT 

Bandas  
Observadas 

Atribuição Observações 

~1375 Deformação no plano CH3 Alifático  
~1458 Deformação no plano CH3, CH2 Alifático 
~1636 Estiramento C=O Ac. Carboxílicos, 

cetonas 
~2850 Estiramento simétrico C-H 

(CH2) 
Hidrogênio alifático 

~2870 Estiramento simétrico C-H 
(CH3) 

Hidrogênio alifático 

~2923 Estiramento assimétrico C-H 
(CH3, CH2) 

Hidrogênio alifático 

~2955 Estiramento assimétrico C-H 
(CH3) 

Hidrogênio alifático 

~3450 Estiramento O-H  Alcoois, ac. 
Carboxílicos, fenóis 

~3019, 1215 e 758 Estiramento e deformação CH, 
Deformação C-Cl 

Resíduo de 
Cloroformio 

 

A Figura V.4 apresenta a comparação das amostras “CAP” antes e após ensaio de 

RTFOT através da relação entre as áreas relativas aos grupos CH alifáticos, e os 

grupos OH e C=O.  

 
Figura V.4 – Comparação das amostras “CAP” antes e após ensaio de RTFOT através da 

relação entre as áreas relativas aos grupos CH alifáticos e OH e C=O 
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Pode-se observar a diferença clara entre os espectros, principalmente na região de 

vibração das ligações C-H, C=O e O-H. Relacionando as áreas integradas dessas 

bandas, e comparando os valores obtidos, antes e após o ensaio de RTFOT (Figura 

V.4), observa-se a alteração na proporção entre esses grupos, e é possível inferir 

que esse processo introduz algum tipo de oxidação dos grupos alifáticos, podendo 

gerar compostos como ácidos carboxílicos e cetonas. Tia et al. (1994) afirmam que a 

razão da absorbância a 1700 cm-1, referente aos grupos C=O, e 1600 cm-1 relativo 

aos grupos C=C aromático, pode ser usada para expressar o nível de oxidação do 

ligante asfáltico. O valor alto de razão da carbonila indica alto nível de 

envelhecimento.   

 

A Figura V.5 apresenta as curvas TG/DTG e DTA do cimento asfáltico de petróleo 

após ensaio de RTFOT.  

 
Figura V.5 – Curvas TG/DTG e DTA  do CAP após ensaio RTFOT, atmosfera a ar 

 

O CAP demonstrou estabilidade térmica até cerca de 325ºC, quando iniciou a sua 

perda de massa, que foi de 7,40% até 400ºC. Ao atingir a temperatura de 500ºC 

apresentou perda de 69,24% de massa. Foram identificados três eventos 
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exotérmicos durante a queima do cimento asfáltico de petróleo nas temperaturas de 

386,6ºC, 458,5ºC e 592,2ºC, na região da perda de massa.  

 

Comparando-se as curvas DTA do CAP antes e após o ensaio de RTFOT, observou-

se o surgimento de um evento exotérmico a 386,6°C. Este evento pode estar 

associado à degradação de moléculas mais leves e menos estáveis surgidas 

durante a oxidação à temperatura de usinagem. 

 

Este evento exotérmico se manteve nas amostras de CBUQ antes e após o ensaio 

de intemperismo (figs. V2 e V12 a V15) novamente associado à degradação de 

moléculas mais leves tais como cetonas e álcoois. 

 

Foi observado, na análise de GPC, um efeito global de diminuição da massa molar 

do concreto betuminoso após o ensaio de intemperismo. Este resultado está 

relacionado ao surgimento de moléculas de menor massa molar, que poderiam 

degradar a uma temperatura menor, de 386ºC.  Uma explicação para o fato de se ter 

uma diminuição da massa molar do concreto betuminoso após exposição à radiação 

de xenônio e umidade, e de não se ter observado redução da massa molar após o 

teste RTFOT do ligante poderia ser devido à maior área de exposição do ligante ao 

ar no CBUQ, como também pelo efeito catalítico do agregado (presença de SiO2) no 

concreto. 

 
 
V.2 ESTUDO DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SOBRE A MISTURA 
ASFÁLTICA 
 
As amostras de concreto betuminoso usinado a quente após exposição em câmara 

com radiação de arco de xenônio apresentaram alterações visíveis em sua 

superfície como trincas e manchas brancas, conforme observado nas Figuras V.6. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura V.6: (a) Exposição de 0 horas; (b) Exposição de 500 horas; (c) Exposição de 1000 

horas; (d) Exposição de 1500 horas; (e) Exposição de 2000 horas; (f) Comparativo das 

amostras expostas à radiação. 

 

Da mesma forma, como feito anteriormente, foram realizadas medidas de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, em substrato de KBr, das 

amostras das misturas asfálticas envelhecidas, e foi verificado em todos os 
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resultados a presença significativa de vibrações possivelmente relacionadas com 

grupos de sílica, como é possível observar nos primeiros espectros obtidos (Figura 

V.7).  

 
Figura V.7 – Espectros de espectroscopia no infravermelho das amostras de mistura 

asfáltica, envelhecidas até 2000hs. 

 

Assim foram realizadas, separadamente, medidas com amostra de Areia, Brita e Pó-

de-pedra, e do ligante CAP (antes e após processo de RTFOT), no sentido de 

verificar quais as bandas são relacionadas com o ligante e com os outros 

constituintes da mistura asfáltica (Figura V.8). 
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4000 3000 2000 1000

 
Figura V.8 – Espectros de absorção na região do  infravermelho dos componentes da 

mistura asfáltica, e de um padrão de sílica. 

 

É possível verificar que as vibrações relativas ao ligante “CAP” estão no intervalo de 

4000 a 1300cm-1, sendo que o intervalo de frequência mais baixo é relacionado com 

as vibrações da estrutura de materiais a base de sílica, sendo confirmada pela 

medida de um padrão de sílica, como pode ser observado na Figura V.8. Entretanto, 

bandas a 1030 cm-1 são relacionadas também aos grupos  S=O, que estão 

presentes no ligante e são também produzidos durante o envelhecimento. As 

bandas relativas ao grupo S=O estão na mesma faixa de freqüência das bandas dos 

grupos ν (Si-O-Si). A faixa de freqüência entre 1100 cm-1 a 1300 cm-1 é também 
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atribuída aos grupos ésteres C-O, que são um dos produtos de oxidação do ligante 

asfáltico.   

 

Em uma segunda etapa, foi realizada a extração do ligante, em cada amostra 

envelhecida, com CHCl3, e aplicada uma camada fina sob a célula de KBr, como um 

filme fino, e assim realizada a medida novamente no espectrofotometro de 

infravermelho, evitando, dessa maneira, a interferência dos materiais a base de 

sílica (Figura V.9) 

 
Figura V.9 – Comparação das amostras da mistura asfáltica extraídas em CHCl3, durante o 

processo de envelhecimento. Região: 400-4000 cm-1  Baseline: Linear 
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A Tabela V.4 apresenta as bandas observadas das medidas de FTIR nas amostras 

em placa durante o processo de envelhecimento.  

 

Tabela V.5 – Bandas observadas das medidas de FTIR nas amostras em placa 
durante o processo de envelhecimento 

Bandas 
Observadas 

Atribuição Observações 

1100-1000 Estiramento Si-O-Si Sílica, S=O 
~1375 Deformação no plano CH3 Alifático  
~1458 Deformação no plano CH3, CH2 Alifático 
~1636 Estiramento C=O Ac. Carboxílicos, cetonas 
~2850 Estiramento simétrico C-H (CH2) Hidrogênio alifático 
~2870 Estiramento simétrico C-H (CH3) Hidrogênio alifático 
~2923 Estiramento assimétrico C-H (CH3, CH2) Hidrogênio alifático 
~2955 Estiramento assimétrico C-H (CH3) Hidrogênio alifático 
~3450 Estiramento O-H  Alcoois, Ac. Carboxílicos, fenóis

~3019, 1215 
e 758 

Estiramento e deformação CH, 
Deformação C-Cl 

Resíduo de Cloroformio 

 

 

Em seguida foi relacionada à área integrada no espectro relativo aos grupos CH, C=O e 

OH (Figura V.9), observando-se um crescimento sistemático dos grupos OH e C=O em 

relação aos grupos C-H, indicando possivelmente um processo de oxidação, da mesma 

forma que ocorreu com as amostras do ligante puro durante o processo de RTFOT.  

 

Observou-se também o aparecimento de vibrações no espectro relacionadas com os 

grupos de sílica, que diminuem sistematicamente com o processo de envelhecimento, 

como mostrado na Figura V.9, podendo indicar que o processo de envelhecimento 

estudado possa causar a redução das ligações da sílica com ligante asfáltico, que parecem 

ocorrer covalentemente.  
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Figura V.10 – Comparação das amostras da mistura asfáltica extraídas em CHCl3, durante o 

processo de envelhecimento. Região: 400-4000cm-1  Baseline: Linear 

 

 

V.3 ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA DE PERMEAÇÃO EM GEL 
 

A Tabela V.6 apresenta os valores de TR (tempo de retenção) em função do peso 

molecular para os padrões de poliestireno.  

  

Tabela V.6 – Padrões de Poliestireno 

PM TR (min)

382000 5,696 

52000 8,965 

22000 10,392 

8500 11,723 

418 12,949 
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O resultado da cromatografia de permeação em gel é apresentado na Tabela V.7 e 

indica um aumento da massa molar para o ligante asfáltico após o ensaio de RTFOT 

e uma tendência de redução da massa molar do ligante asfáltico no CBUQ, com o 

aumento do tempo de exposição da amostra à radiação de xenônio. 

 

 

Tabela V.7 – Resultado das análises GPC das amostras de ligante asfáltico 
(CAP), antes e após ser submetido a testes RTFOT, e amostras de asfalto antes 

e após ensaio de intemperismo 

Peso molecular 
médio ponderal Identificação Amostra 

Mw 

ASFAL.D07 CAP 22760 

ASFAL.D01 CAP após RTFOT 33877 

ASFAL.D02 CBUQ 0H 33048 

ASFAL.D03 CBUQ 500H 33292 

ASFAL.D04 CBUQ 1000H 30738 

ASFAL.D05 CBUQ 1500H 30911 

ASFAL.D06 CBUQ 2000H 28142 

 
Os resultados de cromatografia por permeação em gel demonstraram uma tendência 

de redução da massa molar do asfalto, principalmente após ensaio durante 2000 

horas de exposição na câmara com radiação de arco de xenônio, conforme Figura 

V.10. 
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Figura V.11 – Resultado das análises GPC das amostras de ligante asfáltico (CAP), 

asfalto submetido a testes RTFOT, e amostras de asfalto antes e após ensaio de 

intemperismo 

 

De uma forma simplificada, os asfaltos podem ser considerados uma dispersão 

coloidal de partículas de asfaltenos em um meio oleoso denominado malteno, 

formando uma dispersão coloidal (Whiteoak,1990). Os maltenos são 

hidrocarbonetos de menor massa molar, apresentando-se com o aspecto oleoso, 

podendo ainda ser separados em outras frações tais como as resinas, óleos 

saturados e óleos aromáticos. A oxidação do ligante asfáltico se efetua através da 

produção de radicais livres que geram hidroperóxidos, produtos intermediários como 

cetonas, álcoois, ácidos, fenóis, aldeídos e produtos finais, os asfaltenos (Leite, 

1994). Geralmente, o envelhecimento causa o aumento da fração de asfaltenos, e o 

endurecimento do asfalto (Ruan, et al, 2003). Como o resultado obtido usando-se 

cromatografia de permeação em gel foi o de redução da massa molar média, não foi 

identificado o aumento na fração de asfaltenos. O processo de degradação após 

2000 horas em câmara de arco de xenônio parece se encontrar na etapa de 
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produção de produtos intermediários, como cetonas, álcoois, de menor massa molar. 

Os resultados obtidos através de análises por espectroscopia no infravermelho das 

amostras de asfalto antes e após os testes RTFOT e testes de intemperismo 

reforçam esta hipótese. Foi relacionada a área integrada no espectro relativo aos 

grupos CH ,C=O e OH observando um crescimento sistemático dos grupos OH e 

C=O em relação aos grupos C-H, indicando possivelmente um processo de 

oxidação, da mesma forma que ocorreu com as amostras do ligante puro durante o 

processo de RTFOT.  

 

Uma outra explicação para o resultado obtido pode ser a ocorrência de cisão das 

moléculas devido à radiação e ao longo tempo de exposição do teste. Já a massa 

molar do ligante asfáltico após o ensaio de RTFOT apresentou aumento, podendo 

indicar aumento da fração de asfaltenos.  

 

V.4 ANÁLISE TÉRMICA 
 

As Figuras V.12 a V.15 apresentam as curvas TG/DTG e DTA das amostras de 

CBUQ expostas em câmara de intemperismo durante 500, 1000, 1500 e 2000 horas, 

respectivamente. 

 
Figura V.12 – Curvas TG/DTG e DTA do CBUQ exposto a teste de intemperismo durante 

500 horas 
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A amostra exposta em câmara de intemperismo após 500 horas, apresentou um 

ganho inicial de massa de 1,04% até 300ºC, que pode ser devido ao processo de 

oxidação. A seguir, a amostra de CBUQ apresentou redução de massa de 4,02% até 

a temperatura de 575ºC. A partir de 775ºC, o concreto betuminoso voltou a 

apresentar um ganho de massa. Dois eventos exotérmicos foram identificados a 

359,1ºC e 495,0ºC, relativos à perda de massa de 0,77% e 4,02%, respectivamente. 

O material apresentou um resíduo de 96%. 

 

 
Figura V.13 – Curvas TG/DTG e DTA da amostra de CBUQ após 1000 horas de exposição 

em câmara de intemperismo artificial 

 

A amostra exposta em câmara de intemperismo após 1000 horas apresentou um 

ganho de massa inicial de 1,5% até 250 ºC. A seguir, a sua massa reduziu de 1,01% 

até 375ºC, e apresentou significativa redução de massa até 550ºC, quando houve 

uma estabilização da massa. Foram identificados dois eventos exotérmicos a 

356,7ºC e 497,6ºC relativos à perda de massa de 1 e 6%. 
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Figura V.14 – Curvas de TG/DTG e DTA  atmosfera a ar, da amostra de CBUQ exposta 

durante 1500 horas em câmara de intemperismo 

 

A amostra de CBUQ exposta em câmara de intemperismo após 1500 horas 

apresentou estabilidade térmica até cerca de 300ºC, quando mostrou significativa 

redução de massa até 550ºC. Foram identificados dois eventos exotérmicos a 356,7º 

e 494,1ºC, sendo este último relativo à perda mais acentuada de massa.  
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Figura V.15 – Curvas de TG/DTG e DTA , atmosfera a ar,  de amostra de CBUQ exposta em 

câmara de intemperismo durante 2000 horas  

 

Inicialmente, a amostra exposta em câmara de intemperismo após 2000 horas 

apresentou um ganho de massa de 1,05% até 300ºC, seguida de uma redução de 

massa de 4,91% até a temperatura de 575ºC, quando ocorreu novamente o ganho 

de massa. A amostra apresentou dois eventos exotérmicos a 363,1ºC e 495ºC.  
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Fig. V16 Curvas TG e DTA superpostas das amostras de CBUQ expostas em 

câmara de intemperismo durante 500, 100, 1500 e 2000 horas 

 

 

 A amostra de CBUQ que não foi exposta à radiação apresentou ganho de massa 

inicial, o que não ocorreu no CAP puro, talvez devido à presença no CBUQ do 

agregado (SiO2) que age como catalisador na oxidação do ligante.  Já após a 

exposição à radiação de xenônio, as amostras apresentaram um ganho de massa 

mais significativo (entre 1 e 1,5%), provavelmente pela formação de radicais livres . 
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VI. CONCLUSÕES 
 
As amostras de concreto betuminoso usinado a quente após exposição em câmara 

com radiação de arco de xenônio apresentaram alterações visíveis em sua 

superfície como trincas e manchas brancas indicando envelhecimento.  As trincas 

não foram devido à aplicação de carga e tiveram origem na superfície, não sendo 

portanto devido à fadiga do revestimento e foram observadas à partir de 500 horas 

de exposição à radiação. 

 

Os resultados de cromatografia por permeação em gel demonstraram uma tendência 

de redução da massa molecular do asfalto, principalmente após ensaio durante 2000 

horas de exposição na câmara com radiação de arco de xenônio, o que foi 

confirmado por análise térmica TG/DTG e DTA.  

 

O CAP apresentou estabilidade térmica acima de 300°C, quando começou a perda 

de massa. A perda de massa foi de 7,40% acima de 380°C; e de 65,24% no 

intervalo entre 380 e 500°C. Três eventos exotérmicos foram identificados a 

386,6°C, 458,5°C e a 592,2°C. A amostra era de material orgânico e não apresentou 

resíduos após a análise térmica. O CBUQ teve um ganho inicial de massa e 

apresentou uma perda de 1,29% a 380°C. A perda de massa foi mais significativa a 

400°C e temperaturas superiores. Dois eventos exotérmicos foram identificados a 

361,6°C e a 499,5°C. As amostras de CBUQ submetidas a câmara de intemperismo 

de 500 a 2000 horas apresentaram ganho de massa de 1-a, 5% a 250-300°C e 

então uma perda no intervalo de 550-575°C. Dois eventos exotérmicos ocorreram a 

356-363°C e 494-499°C. Em todos os experimentos, o resíduo final foi de 

aproximadamente 93%. 

 

Os resultados obtidos através de análises por espectroscopia no infravermelho das 

amostras de asfalto antes e após os testes RTFOT e testes de intemperismo 

indicaram um crescimento sistemático das bandas dos grupos OH e C=O em 

relação aos grupos C-H, indicando possivelmente um processo de oxidação, da 

mesma forma que ocorreu com as amostras do ligante puro durante o processo de 

RTFOT que vem a provocar um envelhecimento da mistura asfáltica.  
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VII. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

•  Repetir o estudo utilizando lâmpadas ultravioleta e infra-vermelho; 

•  Repetir o ensaio para ligantes modificados por polímeros, como o EVA grafitizado, 

SBS hidrogenado e SBS estrelado; 

•  Estudos comparando o envelhecimento do asfalto borracha com as demais 

misturas asfálticas; 

• Estudos sobre a influência da cal hidratada na mitigação do envelhecimento de 

ligantes asfálticos, em misturas asfálticas com diferentes tipos de agregados e de 

ligantes; 

• Construção e monitoramento de trechos experimentais com misturas asfálticas 

diversas para comparação com a exposição ao weather-o-meter. 
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Anexo 1 – Gráficos dos ensaios de GPC 
 

CAP virgem 

 

CAP após RTFOT 
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Amostra com 0 hora de câmara (equivale a após o RTFOT- CBUQ após 
usinagem) 
 

 



 73

 

 

 

 



 74

         CBUQ após 500 horas de exposição na câmara de weather-o-meter 
 

 

CBUQ após 1000 horas de exposição 
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CBUQ após 1500 horas de exposição 
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CBUQ após 2 000 horas de exposição 

 

 

 

 


