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RESUMO: Neste trabalho desenvolveu-se e caracterizou-se emulsões asfálticas catiônicas 
convencionais e modificadas. As emulsões asfálticas convencionais foram obtidas utilizando-
se como matéria-prima o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50-70), oriundo da Fazenda 
Belém (PETROBRAS-Aracati-CE), cedido pela LUBNOR-Lubrificantes e Derivados de 
Petróleo do Nordeste (Fortaleza-CE). A pesquisa foi iniciada com o desenvolvimento da fase 
óleo (asfalto + solvente) e da fase aquosa (água + emulsificante + ácido + aditivo), 
separadamente. Para a obtenção da emulsão asfáltica convencional, a concentração de cada 
constituinte foi avaliada. Para a fase óleo, o asfalto foi utilizado nas concentrações de 50, 55 e 
60 %, e o solvente (querosene) nas concentrações de 15 e 20 %. A temperatura de 
aquecimento desta fase foi de 120 °C. Para o desenvolvimento da fase aquosa, o emulsificante 
foi utilizado nas concentrações de 0,3 e 3,0 %, enquanto que o ácido e o aditivo foram 
utilizados apenas na concentração de 0,3 %. A concentração de água variou de 16,4 a 34,1 % 
e a temperatura de aquecimento da fase aquosa foi de 60 °C. Após o preparo de ambas as 
fases, estas foram introduzidas no moinho coloidal, onde permaneceram em aquecimento e 
em sistema de refluxo, durante 15 minutos. Após a obtenção de cada emulsão asfáltica, foram 
feitos os seguintes ensaios de caracterização: peneiramento, viscosidade Saybolt Furol, pH, 
sedimentação, adesividade, resíduo por evaporação e  penetração. Após a caracterização das 
emulsões asfálticas convencionais, escolheu-se a emulsão que apresentou resultados de 
acordo com a especificação (DNER-EM 369/97) para, em seguida, desenvolver as emulsões 
asfálticas modificadas. As emulsões asfálticas foram modificadas através da adição de 
resíduos poliméricos provenientes da indústria de botões e de calçados (sandália e tênis), 
localizadas no Rio Grande do Norte. Os resíduos poliméricos foram adicionados na emulsão 
asfáltica de 1 a 6 %. Após a obtenção das emulsões asfálticas modificadas foram feitos os 
ensaios de caracterização. Concluída tais etapas, continuou-se a pesquisa com o 
desenvolvimento de misturas asfálticas a frio. O método Marshall foi utilizado como método 
de dosagem destas misturas.  De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que foi possível 
determinar uma composição de emulsão asfáltica convencional que atendesse a alguns 
requisitos presentes na especificação (DNER-EM 369/97). Quanto às misturas asfálticas a 
frio, utilizando as emulsões convencionais, conclui-se que, para os teores de emulsão 
utilizados (5, 6 e 7 %), estas apresentaram valores de estabilidade acima do recomendado na 
especificação. Para as misturas asfálticas a frio, que utilizaram as emulsões modificadas, os 
melhores resultados de estabilidade foram obtidos com a emulsão modificada com resíduo de 
botão. 
 
Palavras-chave: emulsão asfáltica modificada; resíduo industrial polimérico; mistura 
asfáltica a frio, meio ambiente.  
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this research was the development and characterization of conventional 
and modified cationic asphalt emulsions. The asphalt emulsions were developed by using the 
Petroleum Asphalt Cement (CAP 50-70) from Fazenda Belém (Petrobras -Aracati-Ce). The 
first step in this research was the development of the oil phase (asphalt + solvent) and the 
aqueous phase (water + emulsifying agent + acid + additives), separately. During the 
experiments for the obtaining of the conventional asphalt emulsion, the concentration of each 
constituent was evaluated. For the obtaining of the oil phase, kerosene was used as solvent at 
15 and 20 wt.%. For the development of the aqueous phase, the emulsifying agent was used at 
0.3 and 3.0 wt.%, whereas the acid and the additive were set at 0.3 wt.%. The percentage of 
asphalt in the asphalt emulsion was varied in 50, 55, and 60 wt.% and the heating temperature 
was set at 120 °C. The aqueous phase in the asphalt emulsion was varied from 16.4 to 34.1 
wt.% and the heating temperature was set at 60 °C. After the obtaining of the oil and the 
aqueous phases, they were added at a colloidal mill, remaining under constant stirring and 
heating during 15 minutes. Each asphalt emulsion was evaluated considering: sieve analysis, 
Saybolt Furol viscosity, pH determination, settlement and storage stability, residue by 
evaporation, and penetration of residue. After the characterization of conventional emulsions, 
it was chosen the one that presented all properties in accordance with Brazilian specifications 
(DNER-EM 369/97). This emulsion was used for the development of all modified asphalt 
emulsions. Three polymeric industrial residues were used as modifier agents: one from a 
clothing button industry (cutouts of clothing buttons) and two from a footwear industry 
(cutouts of sandals and tennis shoes soles), all industries located at Rio Grande do Norte State 
(Brazil).The polymeric residues were added into the asphalt emulsion (1 to 6 wt.%) and the 
same characterization rehearsals were accomplished. After characterization, it were developed 
the cold-mix asphalts. It was used the Marshall mix design. For cold-mix asphalt using the 
conventional emulsion, it was used 5, 6 and 7 wt.% asphalt emulsion. The conventional 
mixtures presented stability values according Brazilian specification (DNER-369/97). For 
mixtures containing asphalt modified emulsions, it was observed that the best results were 
obtained with emulsions modified by button residue. 

 
 

 

Keywords: asphalt modified emulsion; industrial polymeric residue; cold-mix asphalt; 
environment. 
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1. Introdução 

Emulsões asfálticas, também conhecidas como hidrasfaltos, são misturas onde o 

Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) encontra-se disperso em uma fase aquosa. As emulsões 

asfálticas surgiram como alternativa para que o asfalto fosse aplicado a frio, pois, na produção 

de misturas asfálticas a quente, é necessário que os componentes à serem misturados ao CAP 

estejam quentes, acarretando maiores custos com equipamentos e riscos aos operários durante 

o manuseio. Estas emulsões, após a aplicação, perdem a água, resultando na solidificação do 

asfalto (Bauer, 1999; ABEDA, 2001). 

As emulsões asfálticas representam uma classe particular de emulsões óleo-em-água, 

apresentando em sua composição de 50 a 70% de cimento asfáltico. O asfalto e a água não 

formam uma emulsão por simples mistura dos dois componentes, sendo necessária a 

utilização de um agente emulsificante para manter a emulsão estável. Além disso, o asfalto 

precisa ser disperso na fase aquosa em pequenas partículas ou glóbulos, utilizando-se, para 

este propósito, moinhos coloidais (Bauer, 1999; ABEDA, 2001). 

A fabricação de emulsões asfálticas vivencia avanços tecnológicos que permitem 

agregar mais qualidade na execução de serviços de pavimentação. A emulsão asfáltica 

modificada pode ser definida como a emulsão resultante da adição de modificadores, tais 

como polímeros, que podem ser adicionados diretamente na emulsão ou através da 

modificação do asfalto. 

Com o surgimento dos asfaltos modificados por polímeros e, por consequência, das 

emulsões asfálticas modificadas por polímeros, serviços de pavimentação em situações de 

tráfego mais intenso, que eram executados com emulsões convencionais, passaram a ser 

executados com as emulsões asfálticas modificadas. Este avanço tecnológico tornou a 

aplicação de emulsões asfálticas mais abrangente, atuando em condições antes restritas às 

misturas asfálticas a quente (Greca Asfaltos, 2006). 

A adição do polímero ao asfalto reduz sua oxidação, evitando o surgimento de defeitos 

no pavimento como fissuras, trincas e panelas. A maior viscosidade da emulsão asfáltica, 

fornecida pelo polímero, permite o envolvimento do agregado com uma película mais espessa 

de asfalto, garantindo um desprendimento mínimo dos agregados, possibilitando uma abertura 

mais rápida ao tráfego (Betunel, 2007). 

A emulsão asfáltica obtida com o asfalto modificado possui características como 

elevada recuperação elástica e elevado ponto de amolecimento. A recuperação elástica 

fornece ao ligante a capacidade de retornar ao seu estado inicial, uma vez cessada a 
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solicitação provocada pelo tráfego. Esta propriedade interfere na resistência à fadiga das 

misturas betuminosas e na maior flexibilidade nos tratamentos superficiais. Um ponto de 

amolecimento maior proporciona ao asfalto modificado uma maior consistência em 

temperaturas mais elevadas, assim, o tratamento superficial está menos sujeito a exsudação 

(Betunel, 2007). 

Os polímeros mais utilizados em emulsões asfálticas são: co-polímeros de estireno-

butadieno-estireno (SBS), a borracha de butadieno-estireno (SBR), o etileno acetato de vinil 

(EVA), o polietileno e o policloropreno (Sengoz e Isikyakar, 2008).  Geralmente, são 

adicionados de 2,5 a 3% de polímeros sobre o peso da emulsão. 

De acordo com Kuennen (2004) as propriedades do asfalto modificado dependem do 

polímero usado e da compatibilidade entre o polímero e o asfalto. Polímeros modificadores de 

asfalto e, consequentemente, da emulsão asfáltica, podem ser elastômeros ou plastômeros. O 

ligante específico e as propriedades da mistura asfáltica podem ser projetadas escolhendo o 

polímero adequado para uma dada aplicação, e certificando-se de que este polímero é 

compatível com o asfalto. 

Com o avanço da tecnologia, as indústrias do setor de polímeros passaram a produzir 

mais artefatos de diversos tipos. Sabe-se, também, que o aumento da produção industrial 

resulta na geração de resíduos poliméricos. As empresas, por sua vez, buscam alternativas de 

reaproveitamento destes resíduos, porém alguns tipos de resíduos poliméricos são de difícil 

reprocessamento e acabam sendo depositados em aterros sanitários, o que gera um custo para 

a empresa, além de trazer consequências para o meio ambiente. Dessa maneira, a procura por 

alternativas de aproveitamento destes resíduos tem-se tornado um desafio.  

Nesta pesquisa, estudou-se emulsões asfálticas convencionais e modificadas. Para a 

obtenção das emulsões asfálticas modificadas foram utilizados, como modificadores, resíduos 

poliméricos industriais provenientes das indústrias de botão e de calçados. O resíduo de botão 

trata-se de uma resina de poliéster insaturada, enquanto que os resíduos da indústria de 

calçados correspondem aos copolímeros borracha de estireno butadieno (SBR) e ao etileno 

acetato de vinila (EVA).  

Por muitos anos, a indústria de calçados utilizava o couro e a borracha natural como 

matéria-prima. Com o desenvolvimento da petroquímica e o surgimento de materiais 

sintéticos, várias opções surgiram, e os fabricantes de calçados começaram a utilizar matérias-

primas alternativas. O copolímero de etileno acetato de vinila (EVA) é um dos materiais mais 

utilizados no Brasil em diversas partes do calçado, sobretudo no solado, pois é mais leve e 
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macio para a fabricação de solas, possui boa resistência ao desgaste e pode ser produzido em 

diversas cores (Andrade e Corrêa, 2001).  

O resíduo de botão é gerado em grande escala, sendo depositado em aterro sanitário. 

De acordo com Cruz (2009), da matéria-prima necessária para a produção de cada botão, 

aproximadamente 50% resulta em resíduo termorrígido após as etapas de usinagem e 

acabamento. Quanto aos resíduos da indústria calçadista, Oliveira (2007) relata que este setor 

gera grandes quantidades de resíduos provenientes dos processos de produção, sendo a 

maioria destes resíduos materiais poliméricos, têxteis e couro. Do montante gerado, pouco se 

aproveita no mesmo processo. A maioria desses resíduos necessita de reprocessamento para 

serem utilizados novamente.  

Ainda segundo Oliveira (2007), os resíduos de EVA são provenientes do processo de 

corte mecânico das chapas no formato da sola, entresola ou palmilha, solas que não passaram 

no controle de qualidade e ainda o pó gerado nas lixadeiras, chamado de pó de silo. Desta 

maneira, a importância do desenvolvimento desta pesquisa deve-se principalmente ao 

aproveitamento destes resíduos, que são importantes passivos ambientais. 

Por outro lado, de acordo com a Petrobrás, em 2010 foram obtidos números recordes 

de produção e vendas no segmento de asfalto. A produção de asfaltos em 2010 alcançou a 

marca de 2,763 milhões de toneladas, superando em 32% o ano de 2009 (2,097 milhões de 

toneladas) e as vendas cresceram 43%. Este crescimento foi atribuído às obras de 

infraestrutura desenvolvidas no país, o que resultou no aumento da demanda de ligantes 

asfálticos no mercado. Os principais compradores são o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as distribuidoras. O cimento asfáltico de petróleo 

(CAP) e o asfalto diluído de petróleo (ADP) são utilizados diretamente em serviços de 

pavimentação rodoviária ou entram na produção de emulsões asfálticas ou asfaltos 

modificados por polímeros, ácidos ou borracha (Petrobrás, 2011). 

Iniciou-se a pesquisa com a caracterização dos resíduos poliméricos. Estudou-se a 

incorporação do resíduo ao asfalto convencional (CAP 50-70), em diferentes percentagens. 

Nesta etapa da pesquisa, o principal objetivo foi obter um asfalto modificado com melhorias 

em suas propriedades físicas, tornando-o mais resistente as cargas de tráfego. Continuou-se a 

pesquisa com o desenvolvimento das emulsões asfálticas, empregando inicialmente o CAP 

sem modificação (emulsão convencional) e, em seguida, o CAP modificado (emulsão 

modificada). Após a obtenção das emulsões asfálticas, foram feitos ensaios de caracterização, 

de acordo com as normas da ABNT: NBR 14491 (2000), NBR 6299 (2005), NBR 14393 

(2006), NBR 14376(2007), NBR 6576 (2007), NBR 6300 (2009), NBR 6570 (2010).  
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Esta pesquisa foi dividida em seis capítulos que são descritos, de forma resumida, a 

seguir:  

 

� O Capítulo 1, que compreende esta introdução, abordou, de maneira geral, o 

desenvolvimento das emulsões asfálticas convencionais e modificadas, evidenciando 

os benefícios em utilizar tais emulsões. 

 

� No Capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos referentes às emulsões asfálticas, 

como: classificação, estabilidade e rompimento da emulsão, parâmetros de fabricação, 

benefícios, transporte e aplicação. São comentados, também, sobre alguns aspectos 

dos polímeros e dos resíduos industriais. 

 

 
� No Capítulo 3, que compreende o Estado da Arte, são apresentados alguns trabalhos 

na área de emulsões asfálticas modificadas que foram relevantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

 
 

� O Capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da emulsão 

asfáltica convencional e modificada. Descreve-se o procedimento para realização dos 

ensaios de caracterização e os equipamentos utilizados para a execução dos mesmos. 

Descreve-se também a metodologia para realização do ensaio Marshall.   

 

� No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos no desenvolvimento 

da pesquisa, incluindo a caracterização dos resíduos poliméricos, da emulsão asfáltica 

convencional e modificada e, também, das misturas asfálticas a frio. 

 

� No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2 
 
ASPECTOS TEÓRICOS 
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2. Aspectos teóricos  

Neste capítulo, são abordados alguns aspectos teóricos referentes às emulsões 

asfálticas, tais como: classificação, benefícios, aplicações, parâmetros de fabricação, 

estabilidade e rompimento, entre outros. Serão abordados, também, aspectos teóricos sobre 

polímeros e as misturas asfálticas a frio. 

 

2.1. Emulsões asfálticas 

 

As emulsões asfálticas podem ser definidas como misturas de cimento asfáltico de 

petróleo dispersos na fase aquosa, produzidas, normalmente, através de um processo 

mecânico em equipamentos de alta capacidade de cisalhamento, denominados moinhos 

coloidais. A emulsão asfáltica apresenta coloração marrom e sua consistência pode variar 

entre um líquido de baixa consistência como, por exemplo, o leite, até a consistência cremosa, 

como o mel (ABEDA, 2001). 

Além dos componentes básicos que constituem a emulsão asfáltica (asfalto, água e 

agente emulsificante), em algumas situações a emulsão pode conter aditivos, tais como: 

estabilizantes, agentes melhoradores de adesão e controladores de quebra (AEMA, s.d.).  

A distribuição do tamanho das partículas em uma emulsão asfáltica é influenciada por 

sua composição e, também, pelas condições mecânicas e operacionais da planta de fabricação. 

O tamanho e a distribuição das partículas exercem influencia nas propriedades físicas da 

emulsão, como viscosidade e estabilidade ao armazenamento (Holleran, Hicks e Reed, 2002 

apud James, 2006).  

Segundo Santana (1993) para emulsificar o cimento asfáltico de petróleo deve-se 

dividi-lo em partículas muito pequenas e envolvê-las com um agente emulsificante, de modo 

a impedir a união dessas partículas dispersas na fase aquosa, ou seja, a ruptura prematura da 

emulsão asfáltica. O equipamento mais adequado para a produção da emulsão asfáltica é o 

moinho coloidal. Segundo Harlan (2002) o moinho coloidal divide o asfalto em glóbulos com 

tamanho de aproximadamente 0,025 a 0,125 mm (25 a 125 microns).  

2.1.1. Constituintes da emulsão asfáltica 
 

 Para a obtenção da emulsão asfáltica são necessários os seguintes constituintes: 

asfalto, solvente, emulsificante, ácido, água e, em alguns casos, aditivos. Para a emulsão 
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asfáltica modificada, inclui-se o polímero. Segundo Furlong et al. (1999) e Poirier et al. 

(2000), as emulsões asfálticas contêm: 40 a 75% de cimento asfáltico; 0,1 a 2,5% de 

emulsificante; 25 a 60% de água; e os aditivos, em menores quantidades. A seguir serão 

abordados os constituintes presentes na emulsão asfáltica.  

 

2.1.1.1. Cimento asfáltico de petróleo (CAP) 

 

O cimento asfáltico de petróleo é considerado o principal constituinte da emulsão 

asfáltica, podendo variar de 40 até 75% em volume. Segundo Selmo (2002), o CAP é um 

material formado por asfaltenos e maltenos, e estes por sua vez se dividem em: 

hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromáticos e resinas. 

Os cimentos asfálticos são materiais termoplásticos, variando a consistência de firme a 

duro, em temperatura ambiente (25 °C), e devem ser aquecidos até a condição de fluidos, 

conveniente ao seu emprego. São classificados de acordo com o grau de penetração e 

viscosidade. Alguns dos ensaios que podem ser realizados com o CAP são: viscosidade, 

penetração, ponto de amolecimento, ductilidade e ponto de fulgor (Bauer, 2000). 

De acordo com o Instituto de Asfalto (2002), o CAP é um asfalto refinado que deve 

atender às especificações para pavimentação, aplicações industriais e finalidades especiais.  

O asfalto convencional utilizado em pavimentação é uma mistura complexa, 

consistindo basicamente do resíduo proveniente do refino do petróleo. Suas propriedades 

dependem de sua composição química (tipo e fonte do petróleo) e do método de 

processamento/refino utilizado. Suas propriedades também são dependentes da temperatura. 

Quando aquecido à temperaturas acima do ponto de amolecimento, ele se liquefaz e 

comporta-se como um lubrificante. Em temperaturas abaixo do ponto de amolecimento, o 

asfalto é semi-sólido e comporta-se como um aglutinante. Abaixo do ponto de congelamento, o 

asfalto torna-se um sólido quebradiço (Caltrans Division of Maintenance, 2007). 

 

2.1.1.2. Solvente 

 

O solvente é utilizado na obtenção da emulsão asfáltica para diminuir a viscosidade do 

asfalto, facilitando o processo de emulsificação. Geralmente as emulsões asfálticas de ruptura 

média contêm acima de 15% de solvente para facilitar o processo de emulsificação e 

aplicação em campo (James, 2006). 

Ao escolher um solvente, faz-se necessário observar sua compatibilidade com o 
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asfalto, para que se produza uma mistura homogênea e sem sinais de separação. Outro fator 

importante a ser observado na sua escolha está relacionado à sua volatilidade, pois é 

necessário que o solvente seja suficientemente volátil para não deixar resíduos no asfalto 

depositado. 

 

2.1.1.3. Água 

 

A água é considerada o segundo principal constituinte da emulsão asfáltica, podendo 

variar de 30 até 60% em volume. Segundo Baumgardner (2006) a água usada para fabricação 

de emulsões pode ser de várias origens, tais como: sistemas municipais, poços, entre outros. 

Seja qual for sua origem, a maioria contém uma quantidade mínima de minerais e impurezas 

orgânicas.  

Segundo a AEMA (s.d), a água pode conter minerais ou outros constituintes que 

afetam a produção de emulsões asfálticas estáveis. Para ter maior agilidade em campo, é 

necessário que a água presente na emulsão asfáltica evapore o mais rápido possível após a 

quebra da emulsão. 

De acordo com Banerjee et al. (2012) a quebra da emulsão significa o fenômeno no 

qual grande parte das gotículas da emulsão se agregam, em um processo irreversível, 

resultando na formação de uma fase contínua de material betuminoso.  

A cura da emulsão significa a combinação de fenômenos que resultam na remoção da 

água do material asfáltico após sua quebra total ou quando o processo encontra-se avançado. 

A remoção da água é importante para que o material betuminoso possa envolver os agregados. 

O resultado final do processo de cura é a formação de um filme betuminoso que mantém o 

agregado fixo, com forte adesividade, na posição desejada. A evaporação da água pode ser 

bastante rápida sob condições meteorológicas favoráveis, mas o processo pode ser retardado 

na presença de alta umidade, baixas temperaturas, ou chuvas (Banerjee et al., 2012). 

 

2.1.1.4. Emulsificante 

 

Os emulsificantes são substâncias que apresentam moléculas que possuem uma região 

com afinidade pelo meio polar (hidrofílico), como a água, e uma região com afinidade por um 

meio apolar (hidrofóbico), com afinidade por compostos orgânicos, inclusive óleo.   

De acordo com a natureza do grupo polar (hidrofílico), os emulsificantes podem ser 

classificados em iônicos e não-iônicos. Os emulsificantes não-iônicos não possuem carga, 
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enquanto os iônicos, quando em contato com a água, apresentam carga podendo ser 

classificados em catiônicos, aniônicos e  anfóteros. Quanto ao grupo apolar (hidrofóbico), 

representado pela cauda, este é composto de hidrocarbonetos compreendendo de 12 a 18 

átomos de carbono, o qual possui afinidade pela fase óleo.  

O emulsificante presente na fase aquosa da emulsão asfáltica é o responsável por 

garantir uma dispersão estável das partículas de asfalto em meio aquoso. Devido a sua 

estrutura molecular, ele reduz a tensão interfacial entre a fase aquosa e a fase óleo (asfalto). 

Além disso, os emulsificantes iônicos fixam-se na periferia dos glóbulos dispersos de asfalto, 

os quais adquirem cargas elétricas de mesmo sinal, repelindo-se entre si, evitando o fenômeno 

da coalescência e aumentando a estabilidade da emulsão asfáltica durante um período que 

pode variar de algumas semanas a meses.  

O tipo e a concentração do emulsificante têm uma relação direta com a estabilidade, 

transporte e armazenamento da emulsão. Estas características devem ser otimizadas para que, 

durante a aplicação da emulsão, a cura seja adequada e o ligante residual conserve sua 

capacidade adesiva, de resistência à água e de durabilidade (ABEDA, 2001).  

De acordo com Banerjee et al. (2012), as emulsões são formuladas para apresentarem 

um nível de repulsão razoável entre as gotículas adjacentes, que evite a sua coagulação 

prematura. A coalescência deve acontecer se ocorrerem modificações localizadas no filme de 

tensoativos que envolve as gotículas de asfalto. Isto pode dar-se devido a várias razões, 

incluindo: mudanças no balanço hidrofílico-hidrofóbico do emulsificante; mudanças no pH; 

adsorção do tensoativo pelos agregados minerais. 

 

2.1.1.5. Ácido 

 

Os ácidos utilizados na emulsão asfáltica têm a função de formar sais solúveis com o 

emulsificante e reduzir o potencial hidrogeniônico (pH) até o nível desejado. A adição do 

ácido é necessária para aumentar a solubilidade em água de alguns emulsificantes, sendo 

necessário convertê-los em sais para dissolvê-los na fase dispersante. Frequentemente, para 

fabricação de emulsões asfálticas, é utilizado o ácido clorídrico (Baumgardner, 2006).  

 

2.1.1.6. Aditivos 

 

Os aditivos mais utilizados nas emulsões asfálticas são o cloreto de cálcio e o cloreto 

de sódio. Segundo Hermadi e Sterling (1998), o cloreto de cálcio é adicionado à fase aquosa 
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da emulsão asfáltica com o objetivo de aumentar a sua gravidade específica, fazendo com que 

fique próxima a da fase asfalto, reduzindo a taxa de sedimentação na emulsão, aumentando 

sua estabilidade ao armazenamento. O cloreto de cálcio também atua como um estabilizador, 

evitando que ocorra a sedimentação quando emulsificantes catiônicos reagem com anions 

presentes no meio e são precipitados como sedimento.  

 

2.1.1.7. Polímeros 

 

Polímeros são adicionados às emulsões asfálticas com a função de modificar algumas 

de suas propriedades. As propriedades a serem modificadas dependem do tipo e da quantidade 

de polímero utilizado. As propriedades do polímero, tais como a composição química, a 

estrutura molecular, o peso molecular médio, o grau de reticulações a cristalinidade, são 

alguns dos parâmetros que devem ser avaliados para sua escolha (Kalantar et al., 2012). 

De acordo com Kalantar et al. (2012) os polímeros podem melhorar o desempenho dos 

pavimentos a baixas, médias e altas temperaturas. Em baixas temperaturas, eles podem 

aumentar à resistência a deformação permanente, a fratura térmica. Quando em altas 

temperaturas, eles podem reduzir o escoamento. O polímero deve ser compatível com o 

asfalto para que não haja separação de fases durante a estocagem, transporte, aplicação e 

serviço. 

Considerando o alto preço dos polímeros, a quantidade a ser utilizada na modificação 

do asfalto deve ser pequena. Normalmente, ele é empregado em uma faixa de 2 a 10% do 

peso do asfalto (Kalantar et al., 2012). 

 

2.1.2 .Classificação das emulsões asfálticas 
 

As emulsões asfálticas são classificadas de acordo com o tipo de emulsificante 

utilizado e, também, pelo tempo de ruptura ou quebra. Quanto ao emulsificante, as emulsões 

asfálticas são classificadas em: iônicas (catiônicas ou aniônicas), não-iônicas e anfotéricas. 

Quanto ao tempo de ruptura, as emulsões são classificadas em: ruptura rápida (RR), ruptura 

média (RM) e ruptura lenta (RL). 

2.1.2.1. Quanto ao tipo de emulsificante 
 

• Emulsões asfálticas iônicas 
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a) Emulsões asfálticas aniônicas 
 

As emulsões asfálticas aniônicas são caracterizadas por possuírem glóbulos asfálticos 

carregados negativamente, atuando melhor com agregados de natureza básica (Bauer, 1999). 

Segundo Petrucci (1998), as emulsões aniônicas apresentam boa adesividade apenas com 

agregados alcalinos ou levemente ácidos. Historicamente, as emulsões asfálticas aniônicas 

precederam as emulsões asfálticas catiônicas, mas atualmente as emulsões catiônicas são mais 

utilizadas que as aniônicas. Segundo Santana (1993), o fator que dificultou a aceitação das 

emulsões aniônicas (-) foi sua pouca adesividade com os agregados eletronegativos (-). 

Segundo este mesmo autor, quanto ao processo de ruptura ou quebra, nas emulsões asfálticas 

aniônicas este processo ocorre mais pela evaporação da água. 

 

b) Emulsões asfálticas catiônicas  
 

As emulsões asfálticas catiônicas são caracterizadas por possuírem glóbulos asfálticos 

carregados positivamente, funcionando bem com qualquer tipo de agregado, principalmente 

com os agregados de natureza ácida. As emulsões catiônicas apresentam maior facilidade e 

flexibilidade de aplicação, e maior adesão às superfícies (Bauer, 1999). Diferentemente das 

emulsões asfálticas aniônicas, as emulsões asfálticas catiônicas (+) apresentam boa 

adesividade tanto com agregados eletronegativos (-) como com agregados eletropositivos (+), 

como o basalto, o diabásio e o calcário. Uma característica das emulsões asfálticas catiônicas 

é que elas rompem (quebram) mais por reação química entre o emulsificante e o agregado e 

muito menos pela evaporação da água, como ocorre com as emulsões aniônicas (Santana, 

1993). 

Reconhecidas mundialmente pelo seu melhor desempenho quanto à sua 

compatibilidade com a maioria dos agregados minerais, as emulsões asfálticas para 

pavimentação, empregadas no Brasil, são predominantemente catiônicas (ABEDA, 2001). 

Segundo Petrucci (1998), as emulsões catiônicas apresentam excelente adesividade para 

agregados ácidos ou alcalinos, secos ou úmidos.  

As emulsões asfálticas catiônicas são classificadas em sete tipos, conforme o tempo de 

ruptura, viscosidade Saybolt Furol, teor de solventes e porcentagem de resíduo na destilação, 

conforme apresentado na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Tipos de emulsões asfálticas catiônicas 
 

Tipo 
Solvente em 

volume (%) 

Resíduo (destilação) 

em peso (%) 

Viscosidade Saybolt 

Furol a 50 °C (s) 

RR-1C 0-3 62 30-80 

RR-2C 0-3 67 100-400 

RM-1C 0-12 62 20-200 

RM-2C 3-12 65 100-400 

RL-1C - 60 20-100 (25 °C) 

LA-1C - 58 20-100 (25 °C) 

LA-2C - 58 20-100 (25 °C) 

Fonte: Oda (2003) 
 

A letra C que acompanha a especificação das emulsões indica que a emulsão asfáltica 

é catiônica. Os números 1 e 2 têm como finalidade diferenciar emulsões que apresentam o 

mesmo tempo de ruptura, com menor ou maior viscosidade a uma determinada temperatura, 

respectivamente (Nascimento, s.d.). 

 

c) Emulsões não-iônicas e emulsões anfotéricas 
 

As emulsões não-iônicas caracterizam-se por possuírem glóbulos de asfalto neutros, 

enquanto as emulsões anfotéricas caracterizam-se por possuírem glóbulos de asfalto 

carregados negativamente e positivamente. De acordo com James (2006) os tensoativos não-

iônicos são utilizados quando se deseja obter emulsões asfálticas de quebra lenta. Eles são 

utilizados quando se deseja obter boa estabilidade química, ou seja, boa estabilidade na 

presença de íons metálicos polivalentes normalmente presentes na água (Isobe e Tamaki, 

2000). 

 

2.1.2.2. Quanto ao tempo de ruptura/quebra 
 

Quando a emulsão asfáltica é aplicada sobre os agregados, o asfalto presente na 

emulsão tende a coagular e a água a evaporar, deixando sobre o agregado uma película de 

asfalto. Esse fenômeno de separação entre o asfalto e a água denomina-se ruptura ou quebra 

da emulsão. Segundo Amaral (2006), de acordo com a estabilidade ou tempo de ruptura, as 

emulsões são classificadas em: 



Aspectos teóricos 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                        12 
 

• Ruptura rápida (RR) – quarenta minutos; 

• Ruptura média (RM) – duas horas; 

• Ruptura lenta (RL) – quatro horas. 

 

A separação das duas fases da emulsão é um fenômeno importante, observado durante 

as aplicações rodoviárias. Podem-se distinguir dois tipos de ruptura: a ruptura “intrínseca” da 

emulsão e a ruptura da emulsão em presença do agregado. A ruptura “intrínseca” da emulsão, 

que consiste na fusão irreversível das partículas de asfalto, pode ocorrer sob o efeito de 

diferentes fatores, como: emulsificante de má qualidade; quantidade insuficiente de 

emulsificante e evaporação parcial da água de dispersão. Já a ruptura da emulsão em presença 

do agregado, ocorre através da adsorção das partículas de asfalto na superfície dos agregados 

(IBP, 1983).  

 

2.1.3. Benefícios das emulsões asfálticas 
 

Segundo Petrucci (1998), qualquer que seja o tipo, as emulsões asfálticas apresentam 

os seguintes benefícios:  

 

• Possuem viscosidade bastante inferior a viscosidade do asfalto (CAP), permitindo sua 

utilização em temperaturas baixas; 

 

• Possibilitam o uso de equipamentos simples, pois dispensam sistemas de aquecimento 

e secador de agregados, reduzindo o consumo de energia;  

 

• Eliminam riscos de incêndios e acidentes devido à possibilidade das emulsões serem 

utilizadas em temperaturas baixas, oferecendo maior segurança aos operários; 

 

• Por serem aplicadas sem necessidade de aquecimento, há uma redução da poluição 

atmosférica, por emitirem menos voláteis e, também, evitam a oxidação do asfalto;  

 

• São fáceis de manusear, facilitando o trabalho em campo. 
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2.1.4. Estabilidade e rompimento das emulsões asfálticas 
 

Quando se trabalha com emulsões asfálticas, é necessário ter controle sobre sua 

estabilidade, ou seja, é necessário controlar seu rompimento para que ocorra apenas no 

momento apropriado. A estabilidade da emulsão é obtida através da adição de emulsificantes, 

que são dissolvidos em água, em pequenas quantidades, e conseguem reduzir a tensão 

interfacial entre a água e o betume. De acordo com a lei de Stoke’s a taxa de ruptura é 

determinada através da Equação (2.1). 

 

                                                   (2.1)                                                        
 

Onde: 

• V = taxa de ruptura; 

• g = gravidade; 

• r = raio da partícula de asfalto; 

• d1 = gravidade específica do asfalto; 

• d2 = gravidade específica da fase líquida; 

• µ = viscosidade da fase líquida.  

 

Mudanças na formulação das emulsões asfálticas podem aumentar sua estabilidade ao 

armazenamento, como: a) proporcionar que a fase óleo e a fase aquosa possuam gravidades 

específicas próximas, através da adição de querosene ao asfalto, antes da emulsificação, que 

diminuirá a gravidade específica da fase óleo e, através da adição de aditivos na fase aquosa, 

que aumentará a gravidade específica desta fase. Essas medidas poderão reduzir a taxa de 

ruptura da emulsão asfáltica; b) o aumento da viscosidade da fase aquosa e a redução do 

tamanho de partículas do asfalto (Hermadi e Sterling, 1998).  

Dependendo do objetivo, a desestabilização ou ruptura da emulsão também é um 

fenômeno necessário. Em campo, durante a aplicação da emulsão sobre o agregado, é 

necessário que ocorra a ruptura, para que o asfalto se deposite como uma capa sobre o 

agregado. A ruptura da emulsão ocorre devido à uma interação química (neutralização) entre 

as cargas elétricas presentes nos agregado e nas partículas de asfalto na emulsão, permitindo 

que as partículas de asfalto se unam e se depositem sobre o agregado, formando uma capa 

asfáltica.  Durante a ruptura, ocorre a evaporação da água, e a emulsão torna-se uma emulsão 
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inversa. Dessa maneira, o asfalto forma a fase contínua e a água a fase dispersa, ou seja, 

formam-se pequenas gotas de água no interior do asfalto, que são posteriormente eliminadas 

quando a capa de asfalto se deposita (Talavera, Meneses, Madrid, 2001). 

Segundo Nascimento (s.d), o processo de ruptura ocorre independentemente das 

condições de umidade apresentadas pelos agregados. O rompimento da emulsão asfáltica 

caracteriza-se pela mudança de cor da emulsão, que passa da tonalidade castanha para uma 

cor preta, como a do Cimento Asfáltico de Petróleo.  

Segundo James (2006) o asfalto emulsificado deve voltar a ser um filme de asfalto 

contínuo, atuando como cimento em estradas. Isto envolve processos como floculação e 

coalescência dos glóbulos e remoção da água. A evaporação e absorção da água pelo 

agregado pode ser o principal mecanismo de ruptura para muitas emulsões de quebra lenta, 

mas, na maioria dos casos, reações químicas entre o agregado e a emulsão contribuem para a 

ruptura da emulsão. A energia da reação entre a emulsão e o agregado é, em muitos casos, 

suficiente para expulsar a água do sistema, a qual pode ser vista separando-se da mistura. 

Segundo este mesmo autor, a velocidade dos processos de ruptura e de cura depende da 

reatividade da emulsão e do agregado e, também, de fatores ambientais, tais como 

temperatura, umidade, velocidade do vento e ação mecânica.  

 

2.1.5. Parâmetros de obtenção da emulsão asfáltica 
 

Para obtenção de uma emulsão asfáltica de boa qualidade é necessário controlar alguns 

parâmetros durante o processo, como: energia de dispersão, distribuição do tamanho de 

partícula, temperatura e pressão. Estes parâmetros serão comentados a seguir. 

 

2.1.5.1. Energia de dispersão 

 

A dispersão da emulsão asfáltica é obtida através das energias mecânica e físico-

química.  A energia mecânica, fornecida pelo moinho coloidal, divide o asfalto em pequenas 

partículas. A energia físico-química, fornecida pelo emulsificante, reduz a tensão interfacial 

entre a fase óleo e a fase aquosa, bem como facilita a emulsificação e cria um filme protetor 

ao redor das partículas de asfalto. Assim, durante a obtenção da emulsão asfáltica deve haver 

energia mecânica suficiente para fornecer partículas de asfalto com tamanho adequado e 

concentração, e, suficiente emulsificante para manter a estabilidade da emulsão obtida 

(Baumgardner, 2006). 
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2.1.5.2. Distribuição do tamanho das partículas 

 

O tamanho das partículas de asfalto e sua distribuição são variáveis importantes na 

obtenção de emulsões asfálticas, e são controlados de acordo com a matéria-prima, 

formulação, e o equipamento usado para fabricar a emulsão. Muitos processos de ruptura e 

cura são diretamente dependentes do tamanho das partículas de asfalto e de sua distribuição 

(Holleran, 1999). 

 O moinho coloidal e o processo de moagem são os principais determinantes do 

tamanho inicial das partículas para um dado sistema asfalto-emulsificante. Como o tamanho 

da partícula de asfalto depende da taxa de cisalhamento e do tempo de residência no moinho, 

a influência do processo de moagem com o tamanho da partícula pode ser expressa pela 

Equação (2.2) (Durand e Piorier, 1996; Holleran, 1999; Holleran, 2004; Province, 1986 apud 

Baumgardner, 2006). 

               

                                               (2.2) 
 
Onde: 
 
R = raio do moinho coloidal (mm); 

V = velocidade de rotação (rpm); 

E = espaço entre discos (mm). 

 
Através da Equação (2.2) pode-se concluir que o tamanho da partícula de asfalto é 

função do diâmetro do moinho, espaço entre discos, e velocidade de rotação. Como as 

configurações internas dos moinhos são diferentes, com variações nos moldes e no espaço 

entre discos, a relação descrita pela Equação (2.2) é substituída pela relação da Equação (2.3).  

 

                                            (2.3) 
Onde: 
 
Mf = fator do moinho 
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2.1.5.3. Viscosidade e temperatura  

 

A energia mecânica requerida para fornecer partículas de asfalto de tamanho e 

concentração adequada é auxiliada pelo aumento da temperatura da fase óleo. Desta maneira, 

a fim de facilitar que o ligante asfáltico seja disperso apropriadamente na fase aquosa, é 

necessário que sua viscosidade seja relativamente baixa. Baseado em experimentos, a 

viscosidade ótima é de 200 cP, a qual é obtida através do controle da temperatura do asfalto 

que resulta nesta viscosidade. Essa temperatura é denominada “temperatura equiviscosa” 

(EVT) (Baumgardner, 2006). 

 Para a fase aquosa, durante sua fabricação, é requerido que esta fase esteja à uma 

temperatura de aproximadamente 40 °C ou à uma temperatura maior para proporcionar a 

ativação do agente emulsificante presente nesta fase. Portanto, é necessário que a temperatura 

do ligante asfáltico não exceda certa temperatura para evitar a ebulição da emulsão asfáltica 

(Baumgardner, 2006).  

 

2.1.6. Qualidade e desempenho das emulsões asfálticas 
 

Segundo a AEMA (s.d), muitos fatores afetam a produção, o armazenamento, o uso e 

o desempenho de uma emulsão asfáltica. As variáveis que têm efeito significativo sobre a 

emulsão asfáltica são mencionadas a seguir: 

 

• Propriedades químicas do cimento asfáltico de petróleo; 

 

• Quantidade do cimento asfáltico de petróleo; 

 

• Tamanho da partícula de asfalto na emulsão; 

 

• Tipo, concentração e propriedades do agente emulsificante; 

 

• Condições de fabricação, como: temperatura, pressão e cisalhamento; 

 

• Tipo de equipamento usado na fabricação da emulsão; 
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• Adição de modificadores químicos ou polímeros. 

 

 

2.1.7. Aplicações das emulsões asfálticas 
 

Cada aplicação em campo requer um tipo de emulsão, ou seja, é necessário combinar a 

reatividade da emulsão (tempo de ruptura) com a reatividade do agregado e as condições 

ambientais. Como exemplo, temperaturas elevadas aceleram as reações químicas e processos 

físicos envolvendo a quebra de emulsões e, portanto, demanda emulsões de quebra lenta 

(James, 2006). A Tabela 2.2 apresenta os principais serviços que podem ser executados de 

acordo com o tipo de emulsão asfáltica.  

 

Tabela 2.2.Aplicações das emulsões asfálticas 

 

Aplicações Tipos de emulsões asfálticas 

Pintura de ligação RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C, RL-1C 

Tratamentos superficiais 
(simples, duplos e triplos) 

RR-1C, RR-2C 

Macadame betuminoso RR-1C, RR-2C 

Pré-misturado a frio RM-1C, RM-2C, RL-1C 

Areia-asfalto a frio RM-1C, RM-2C, RL-1C 

Road mixes RM-1C, RM-2C, RL-1C 

Solo betume frio RL-1C, LA-1C e LA-2C 

Lama asfáltica LA-1C, LA-2C 

Fonte: Oda, 2003 
 
As emulsões asfálticas catiônicas de ruptura rápida (RR-1C e RR-2C) são empregadas 

principalmente nos tratamentos de penetração. A emulsão RR-1C é utilizada quando há 

necessidade de um produto mais fluido, enquanto a emulsão RR-2C é utilizada quando há 

necessidade de um produto mais viscoso e com maior teor de resíduo asfáltico. Não é 

recomendada a utilização da emulsão RR-1C para tratamentos superficiais em locais onde 

existam declividades longitudinais e transversais elevadas, a fim de evitar o escorrimento da 
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emulsão devido sua baixa viscosidade (Emam Asfaltos, 2009). 

As emulsões catiônicas de ruptura média (RM-1C e RM-2C) são empregadas 

principalmente nos pré-misturados a frio abertos ou semi-densos. As emulsões asfálticas 

catiônicas de ruptura lenta (RL-1C) são empregadas principalmente nos pré-misturados a frio 

abertos ou densos e solo-betume. A utilização da emulsão RL-1C não é recomendada quando 

há necessidade de liberação rápida da pista para o tráfego, exceto se houver aplicação de uma 

proteção superficial com areia ou pó de pedra (Emam Asfaltos, 2009). 

 

2.1.8. Transporte e armazenamento da emulsão asfáltica  
 

As emulsões asfálticas são materiais que apresentam uma estabilidade que pode variar 

em função da manipulação a que são submetidas, sendo necessários alguns cuidados no 

momento de transportar tais emulsões. Os veículos devem, preferencialmente, ser 

completamente carregados, impedindo que o produto seja submetido a uma grande agitação, a 

qual pode alterar a viscosidade original da emulsão (Nascimento, s.d.). 

 É necessário, também, cuidados em relação à estocagem das emulsões asfálticas, visto 

que, com o tempo, as emulsões apresentam tendência de sedimentar, com a migração de 

partículas de asfalto em direção ao fundo do tanque. A sedimentação da emulsão pode ser 

contornada através de agitação, com uma bomba, homogeneizando-a. A formação de grumos 

de asfalto no interior da emulsão significa a existência de um processo de rompimento da 

emulsão, podendo levá-la a perder suas características e tornar inviável a sua utilização 

(Nascimento, s.d.).  

Segundo Baumgardner (2006), as emulsões podem ser armazenadas por vários meses 

sem haver maiores mudanças em suas propriedades físicas. Para isso, cuidados devem ser 

tomados durante o seu armazenamento como: emulsões de diferentes tipos iônicos nunca 

devem ser misturadas e os tanques devem ser completamente limpos antes de serem 

reabastecidos com diferentes tipos de emulsões iônicas.   

 

2.2.  Polímeros 

 

A palavra polímero tem origem do grego poli (muitos) e mero (unidade de repetição). 

Desta forma, um polímero pode ser definido como uma macromolécula composta por muitas 

unidades de repetição denominadas meros, unidos por ligação covalente. A matéria-prima 

para a produção de um polímero é o monômero, ou seja, uma molécula com uma (mono) 
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unidade de repetição (Canevarolo, 2004; European Commission, 2007). A Figura 2.1 mostra a 

estrutura de uma molécula de monômero e de uma molécula de polímero. 

 

 

Figura 2.1. Estrutura de uma molécula de monômero e de uma molécula de polímero. 

 

 

 

Os polímeros podem ter suas cadeias sem ramificações sendo denominados polímeros 

lineares. Podem apresentar ramificações, sendo denominados polímeros ramificados, com 

maior ou menor complexidade e, podem também, possuir cadeias mais complexas, com 

ligações cruzadas (“crosslinks”), formando polímeros reticulados (“crosslinked polymers”), 

conforme a Figura 2.2. Estas diferenças na cadeia resultam em propriedades diferentes no 

polímero, principalmente em relação à fusibilidade e solubilidade (Mano e Mendes, 1999; 

European Commission, 2007). 

 

Figura 2.2. Estrutura básica dos polímeros (A - Linear; B - Ramificado; C - Reticulado). 

 

Fonte: European Commission (2007) 
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Por exemplo, a existência de ramos laterais dificulta à aproximação das cadeias 

poliméricas, diminuindo assim as interações moleculares e, consequentemente, ocasionando 

em prejuízo às propriedades mecânicas. Já a formação de retículos, devido às ligações 

cruzadas entre moléculas, “prende” as cadeias, impedindo o seu deslizamento umas sobre as 

outras, aumentando a resistência mecânica, tornando o polímero insolúvel e infusível (Mano e 

Mendes, 1999).  

De acordo com a European Commision (2007), os polímeros podem ser compostos 

por um único monomero (homopolímero) ou por diferentes tipos de monômeros 

(copolímero). No caso de um copolímero linear formado por dois tipos de monômeros, estes 

monômeros podem formar três diferentes formas de arranjos: 

 

1- Copolímero randômico: sem regularidade dos dois tipos diferentes de monômeros 

presentes no copolímero; 

 

2- Copolímero em bloco: blocos puros de um oligômero se alternam com blocos 

puros do outro oligômero; 

 

3- Copolímeros alternantes: os dois monômeros se alternam na composição do 

polímero. 

 

2.2.1. Classificação dos Polímeros 

 

Devido ao grande número de polímeros existentes para atender as mais diversas áreas 

de aplicações, sentiu-se a necessidade de classificá-los.  Eles podem ser classificados quanto: 

a origem, estrutura química, método de preparação, comportamento térmico e mecânico, entre 

outras classificações. A seguir, serão comentadas algumas dessas classificações.  

 

2.2.1.1. Quanto ao comportamento térmico 

 

Os polímeros, quanto ao comportamento térmico, podem ser classificados em 

termoplásticos e termorrígidos, conforme apresentado a seguir.  

 

• Termoplásticos  
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Os polímeros termoplásticos são fusíveis e solúveis. Fundem por aquecimento e 

solidificam por resfriamento, podendo ser fundidos várias vezes e solubilizados por vários 

solventes. Variam à temperatura ambiente, de maleáveis a rígidos ou frágeis. São 

diferenciados entre termoplásticos amorfos (desordenado), sendo transparentes, e em 

termoplásticos semi-cristalinos, que apresentam uma aparência opaca. Os termoplásticos 

representam a maior parcela dos polímeros (Michaeli et al., 2005). Os polímeros lineares ou 

ramificados pertencem a esse grupo. Alguns exemplos de termoplásticos são: polietileno, 

polipropileno, poli (cloreto de vinila), etileno-acetato de vinila (EVA) (Canevarolo, 2004).  

 

• Termorrígidos 

 

Os polímeros termorrígidos ou termofixos são aqueles que através do aquecimento, ou 

outra maneira de tratamento, e por possuírem estrutura reticulada com ligações cruzadas, 

tornam-se infusíveis e totalmente insolúveis em quaisquer solventes (Mano e Mendes, 1999).  

Os termorrígidos são, em todas as direções, estreitamente encadeados. Eles não são 

deformáveis plasticamente, não são fusíveis e, por isso, muito estáveis à variação de 

temperatura (Michaeli et al., 2005). Uma vez moldados e curados, os termorrígidos não 

podem mais ser reutilizados, pois, quando aquecidos, as ligações covalentes se quebram e o 

polímero é destruído sem que atinja o estágio de amolecimento, como ocorre com os 

termoplásticos (Simith, 1995 apud Oliveira, 2006). 

Como exemplo de resinas termorrígidas tem-se: poliuretanos (PU) e copolímeros de 

etileno e acetato de vinila (EVA), que são utilizados em solas para calçados; resinas fenólicas 

utilizadas em revestimento de móveis; poliésteres (insaturado) utilizados na fabricação de 

telhas reforçadas com fibra de vidro, resina melamínica, resina epóxi, entre outros. Estas 

resinas, apesar de não serem mais moldáveis, podem ser utilizadas, após moagem, para outras 

aplicações, tais como carga em sua própria composição ou na composição de outros produtos, 

sendo, também, utilizadas como modificadores de asfalto. 

 

2.2.1.2. Quanto ao comportamento mecânico 

 

De acordo com o comportamento mecânico, os materiais macromoleculares são 

divididos em: borrachas, plásticos e fibras. Eles são diferenciados através dos limites do 

módulo elástico.  
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• Plástico - material macromolecular que, embora sólido no estado final, em algum 

estágio do seu processamento pode tornar-se fluido e moldável, por ação isolada ou 

conjunta de calor e pressão (Mano e Mendes, 1999). 

• Fibras - são polímeros termoplásticos com cadeias e cristais orientados. Esta 

orientação é realizada de modo forçado durante o processo de fiação, aumentando a 

resistência mecânica desses materiais, tornando possível sua utilização na forma de 

fios. 

 

• Elastômeros - são polímeros que, na temperatura ambiente, podem sofrer 

deformações de no mínimo duas vezes o seu comprimento inicial, retornando ao 

comprimento original após a retirada do esforço. Essa elasticidade torna-se possível 

devido aos elastômeros possuírem cadeias flexíveis amarradas umas às outras, com 

uma baixa densidade de ligações cruzadas. Como exemplo de elastômero tem-se a 

borracha vulcanizada. A vulcanização é um processo que ocorre com os elastômeros, 

onde há a formação de ligações cruzadas entre as moléculas (Canevarolo, 2004).  

 

2.2.2. Poliéster (PES) 

 

O nome poliéster é usado para descrever uma classe de materiais que são obtidos por 

meio de uma reação de condensação entre um ácido policarboxílico e um poliálcool. O 

poliéster é um termo que significa poli (muitos), portanto, muitos grupos ésteres.                  

Desta maneira, moléculas de biálcool e de biácido originarão várias moléculas, formando o 

poliéster (Embrapol, 2007).  

Nos poliésteres a ligação éster (-CO-O-), pode gerar cadeias saturadas, formando 

termoplásticos, ou cadeias insaturadas, gerando termofixos. Esta formação depende do tipo de 

material inicial empregado (saturado ou insaturado) (Canevarolo, 2004).  

 

2.2.2.1. Classificação dos poliésteres 

 

Os poliésteres são classificados em saturados e insaturados.  

 

a) Poliéster saturado 
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O poliéster saturado é obtido pela reação entre um biálcool e um biácido saturado, 

resultando num produto termoplástico, cuja cadeia molecular é composta apenas por ligações 

simples entre os átomos de carbono, o que caracteriza a flexibilidade dos produtos obtidos 

com o poliéster saturado. Pode ser utilizado com ou sem reforço, e seu emprego é bem 

diverso. Um exemplo de poliéster saturado é o etileno glicol tereftalato, que é obtido pela 

reação do etileno glicol com o ácido tereftálico (Embrapol, 2007).  

 

b) Poliéster insaturado 

 

O poliéster insaturado é obtido pela reação entre um ácido insaturado, um ácido 

saturado e um biálcool, resultando num produto termofixo, cuja cadeia molecular é composta 

por ligações simples e duplas entre os átomos de carbono. É diluído num monômero para 

facilitar sua utilização. Inicialmente encontra-se no estado líquido e após a adição de 

promotores transforma-se em sólido, caracterizando uma estrutura termofixa irreversível 

(Embrapol, 2007).  

O poliéster insaturado é produzido quando qualquer dos reagentes contém 

insaturações. Geralmente, a insaturação é fornecida pelo ácido ou anidrido maleíco, assim 

como pelo seu isômero, o ácido fumárico. A denominação insaturado é proveniente da 

presença de duplas ligações presentes na sua cadeia molecular (Silaex, 2007). A Tabela 2.3 

mostra o comportamento do poliéster insaturado quando submetido ao aquecimento.  

 
Tabela 2.3. Comportamento do poliéster insaturado quando submetido ao aquecimento. 

 

Material Densidade 
(g/cm3) 

Fumaça Odor Coloração 
da chama 

Flamabilidade Outras 
características 

Poliéster 
insaturado 

1,20 – 1,46 Neutra 
Adoci
cado 

Amarelo 
com base 

azul 

Auto-
extinguível 

Muita fuligem 
Atacado por 

metil etil cetona 
Fonte: Fazzi Junior, 2007 
 

2.2.2.2. Resinas poliéster 

 

As resinas poliéster constituem uma família de polímeros de alta massa molar, que são 

resultantes da condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se como resinas 

saturadas ou insaturadas (Embrapol, 2007).  

De acordo com os ácidos utilizados, as resinas poliéster insaturadas podem ser 

classificadas em: ortoftálicas, tereftálicas, isoftálicas ou bisfenólicas. As resinas normalmente 
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são sólidas à temperatura ambiente. Depois de sintetizadas, elas são diluídas em um solvente 

reativo (estireno), e a mistura líquida resultante será processada e curada, sem pressão e à 

temperatura ambiente. A cura transforma a resina poliéster insaturada em plástico 

termorrígido. Para a cura acontecer à temperatura ambiente, o sistema resina e estireno precisa 

ser ativado por iniciadores e aceleradores (Brognoli e Bettanin, 2006). 

Assim, os poliésteres insaturados podem ser formados em duas etapas: 

 

• Condensação do ácido com o álcool, para formar uma resina solúvel; 

 

•  Adição de um agente de reticulação para formar uma resina termorrígida.  

 

O poliéster insaturado encontra-se solubilizado no monômero de estireno, que também 

possui insaturações, formando sistemas de resinas líquidas catalisáveis a temperatura 

ambiente, ou com pequena elevação da temperatura, para torná-los termorrígidos sem a 

necessidade de sistemas complexos de catálise e transformação. As duplas ligações serão 

quebradas pela ação de um catalisador (peróxido orgânico, calor ou radiação) para reagirem 

novamente entre si, dando origem a um polímero tridimensional com características 

termoestáveis, e, portanto, infusíveis e irreversíveis (Silaex, 2007).  

 

2.2.3. Copolímero de etileno acetato de vinila (EVA) 

 

Os Copolímeros de Etileno-Acetato de Vinila (EVA) são termoplásticos produzidos 

pela copolimerização de monômero de acetato de vinila e etileno. Suas características fazem 

do EVA um produto competitivo em relação a outros termoplásticos e alguns tipos de 

borracha, sendo utilizado no segmento calçadista em compostos transformados por injeção e 

prensagem (Brasquen, 2009). A Figura 2.3 mostra a reação de polimerização entre o etileno e 

o acetato de vinila. 

 

Figura 2.3. Reação de polimerização entre o etileno e o acetato de vinila. 
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Fonte: (Santos e Silva, 2008)  
 

Segundo Leite (1999) o EVA pode apresentar em sua composição de 3 a 50 % de 

acetato de vinila. Os segmentos de etileno são semicristalinos, enquanto os que contêm o 

grupo acetato de vinila constituem a fase amorfa. Suas maiores vantagens são a resistência à 

flexão e estabilidade térmica, aliadas a um custo razoável. Nesses copolímeros a diminuição 

do teor de acetato de vinila aumenta o módulo de rigidez em decorrência da sua 

cristalinização. Observa-se também, que há um aumento das temperaturas de amolecimento e 

de fusão e a diminuição da temperatura de fragilidade. 

Segundo Stastna, Zanzotto e Ho (1994), plastômeros como o polímero EVA, confere 

aos ligantes asfálticos modificados uma maior elasticidade e rigidez, minimizando a 

ocorrência de trincas térmicas.  

Segundo Juvêncio (2001), em geral, polímeros com grande polaridade e muito 

ramificados são excluídos, uma vez que apresentam elevado ponto de transição vítrea e 

conduzem a produtos com pouca ou nenhuma deformação a baixa temperatura, como 

exemplo, o cloreto de vinila (PVC). A escolha dá-se, portanto, por polímeros com fraca 

reticulação e que apresentam forças do tipo Van der Walls moderadas.  

 

2.3. Misturas asfálticas a frio 
 

As misturas asfálticas a frio compreendem os seguintes tipos de aplicação: pré-

misturado a frio (PMF); lama asfáltica (LA) ou microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF); 

areia-asfalto a frio (AAF); e capa selante. Nesta pesquisa será dada ênfase apenas ao pré-

misturado a frio.  

O pré-misturado a frio (PMF) é uma mistura executada à temperatura ambiente, em 

usina apropriada, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e 

emulsão asfáltica, espalhada e comprimida a frio, podendo ser empregado como: 

revestimento, base, regularização ou reforço de pavimento (DNER-ES 317/1997). 
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Segundo Bernucci et.al. (2008) o Pré-Misturado a Frio pode ser usado como 

revestimento de ruas e estradas de baixo volume de tráfego, ou ainda como camada 

intermediária, com concreto asfáltico superposto, e em operações de conservação e 

manutenção.  

Devido a facilidade de produção, estocagem, transporte, aplicação e manuseio em 

campo, o PMF é uma excelente alternativa para vias de tráfego leve e médio. A espessura 

máxima da camada após compactação do PMF deverá ser inferior a 3 cm e a mínima superior 

a 1,5 vezes o tamanho máximo do agregado utilizado, para evitar desagregações prematuras 

ou deformações (ondulações). As camadas devem ser espalhadas e compactadas à 

temperatura ambiente. O espalhamento pode ser feito com vibroacabadora ou até com 

motoniveladora (ABEDA, 2001). 

Quanto ao método de dosagem do pré-misturado a frio, os teores de emulsão asfáltica 

adotados são definidos pelo método de dosagem Marshall. Apesar da prática comum de 

utilização deste método, é necessário ressalvar que não existe um critério ainda consagrado 

para a definição do teor ideal de ligante em laboratório, nem de seu índice de vazios, sendo, 

portanto, ainda aplicáveis critérios empíricos, também muitas vezes não encontrados de forma 

organizada na literatura (Balbo, 2007).  

Quanto a composição granulométrica, o pré-misturado a frio pode variar sua 

granulometria conforme as faixas definidas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transporte (DNIT 031/2006-ES). Segundo Santana (1993), os pré-misturados a frio podem 

ser usados em três categorias, descritas a seguir: 

 

• Aberto (PMFA): com pequena ou nenhuma quantidade de agregado miúdo e com 

pouco ou nenhum filer, ficando após a compactação com volume de vazios (VV) 

elevado, (22 % < VV ≤ 34 %); 

 

•  Semidenso: com quantidade intermediária de agregado miúdo e pouco filer, ficando 

após a compactação com um volume de vazios intermediário, (15 % < VV ≤ 22 %); 

 

• Denso (PMFD): com agregados graúdo, miúdo e de enchimento, ficando após a 

compactação com volume de vazios relativamente baixo, (9 % < VV ≤ 15 %). 
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Deve-se ressaltar que, em misturas abertas, sempre é recorrente o problema da coesão 

do ligante asfáltico com o esqueleto mineral da mistura, que além de ser reduzida, é 

prejudicada pela ação da água permeando a mistura, o que contribui para a oxidação e 

lavagem do ligante presente no PMF no decorrer do tempo (Balbo, 2007). 

 

2.4. Planejamento experimental 
 

Um dos problemas mais comuns que um experimentador pode enfrentar é a 

determinação da influência de uma ou mais variáveis sobre uma outra variável de interesse. 

Esse problema pode ser mostrado esquematicamente de acordo com a Figura 2.4, a qual 

mostra um certo número de fatores, F1, F2, ...., Fk, atuando sobre o sistema, produzindo como 

respostas R1, R2,....,Rj. O sistema é considerado como uma função (desconhecida) que atua 

sobre as variáveis de entrada (fatores) e produz como saída as respostas observadas (Barros 

Neto, Scarminio, Bruns, 1996). 

 

Figura 2.4. Sistema ligando os fatores (variáveis de entrada) às respostas (variáveis de saída). 

 

 

O planejamento experimental é uma ferramenta bastante utilizada na otimização de 

sistemas e/ou processos. O objetivo que se deseja alcançar na utilização do planejamento 

experimental é obter um maior número de informações sobre o processo ou sistema com uma 

quantidade mínima de experimentos (Moura, 1997).  

Em um planejamento experimental, é necessário primeiro determinar quais são os 

fatores e as respostas de interesse para o sistema em estudo. Os fatores são as variáveis 

controladas pelo experimentador, as quais podem ser qualitativas ou quantitativas. Em 

seguida é preciso definir que objetivo se pretende alcançar com os experimentos, para que a 

partir daí se determine o tipo de planejamento experimental a ser utilizado (Barros Neto, 

Scarminio, Bruns, 1996). 
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2.4.1. Planejamento fatorial 2n 
 

Há diversos tipos de planejamento experimental, dentre eles o planejamento fatorial de 

dois níveis. Planejamentos desse tipo são de grande utilidade em investigações preliminares, 

quando se deseja saber se determinados fatores têm ou não influência sobre a resposta. São 

planejamentos simples de executar, podendo serem ampliados para formar um planejamento 

mais refinado Um planejamento fatorial 2n necessita de vários fatores, onde cada fator 

apresenta dois níveis representados por (+) e (-). Um planejamento fatorial requer a execução 

de experimentos para todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores (Barros Neto, 

Scarminio, Bruns, 1996).  

 

Tabela 2.4. Fatores e níveis em um planejamento fatorial 23 

 
 Níveis 

Variável Superior Inferior  

A + - 

B + - 

C + - 

 

No caso de um planejamento fatorial 23 com fatores A, B e C, deve-se realizar todas as 

possíveis combinações dos níveis dos fatores, conforme exemplifica a Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5. Matriz de planejamento com possíveis combinações com as variáveis e seus níveis 
 

Ensaio A B C Resposta 

1 - - - Y1 

2 + - - Y2 

3 - + - Y3 

4 + + - Y4 

5 - - + Y5 

6 + - + Y6 

7 - + + Y7 

8 + + + Y8 
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3. Estado da arte 

 

Neste capítulo será feita uma abordagem sobre os trabalhos existentes na literatura 

relacionados às emulsões asfálticas modificadas e seus modificadores. Vale salientar que a 

bibliografia referente aos asfaltos modificados é bastante extensa, mas pouco há publicado sobre 

emulsões asfálticas modificadas. Os trabalhos que foram relevantes para o desenvolvimento desta 

pesquisa serão apresentados seguindo uma ordem cronológica. 

 

3.1. Emulsão asfáltica modificada 

 

Anderson et al. (1992) estudaram as propriedades reológicas de quatro emulsões 

modificadas por polímero e uma emulsão controle (AC-10). Estas emulsões foram caracterizadas 

através de testes rotineiros como os ensaios de penetração e ponto de amolecimento, e métodos 

mais rigorosos, que incluem medidas de dureza a baixas temperaturas, usando um reômetro, e 

análise dinâmica-mecânica sob uma larga faixa de temperaturas e frequências. Estes autores 

observaram que, a baixas temperaturas, a adição dos modificadores poliméricos teve pouco efeito 

na dureza do resíduo da emulsão. Alguns dos modificadores aumentaram ligeiramente a 

consistência do resíduo da emulsão a altas temperaturas, o que poderia reduzir o escoamento 

superficial e a exsudação do asfalto em superfícies construídas com emulsões poliméricas. 

 

De acordo com Portfolio e Fensel (1994), compostos asfálticos podem ser emulsificados 

em água a altas concentrações de sólidos utilizando emulsificantes poliméricos aniônicos. Esta 

patente não diz respeito à incorporação direta do polímero na emulsão, e sim a utilização de um 

agente emulsificante polimérico. Estes emulsificantes dão origem a emulsões estáveis que podem 

ser estocadas por longos períodos sem romper e podem resistir a ciclos de congelamento e 

degelo, que desestabilizam outras emulsões estabilizadas anionicamente. O alto teor de sólidos 

permite que os selantes presentes nestas emulsões sedimentem rapidamente após a aplicação, de 

forma que o escoamento e a falta de aderência dos compostos asfálticos não representem um 

problema. O teor destes emulsificantes poliméricos aniônicos na emulsão pode ser de 0,05 até 7 

%, sendo a quantidade desejável de 0,1 até 1 ou 2%. A água pode estar presente de 20 a 80% e os 



Estado da arte 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                             30 
 

compostos asfálticos de 60 a 75%. 

 

Hermadi e Sterling (1998) investigaram a sedimentação de emulsões asfálticas catiônicas 

de ruptura média (CMS-2) e emulsões asfálticas catiônicas de ruptura lenta (CSS-1), com o 

objetivo de encontrar a composição ótima para tais emulsões. As emulsões foram submetidas às 

seguintes análises, todas em relação à sedimentação da emulsão: efeito do tipo e teor de 

emulsificante; influência da penetração no asfalto; variação do teor de betume; viscosidade 

Saybolt-Furol; e variação do teor de cloreto de cálcio. A composição ótima das emulsões 

asfálticas foi: a) emulsão asfáltica CMS-2: 65 % de asfalto; 7 % de querosene; 0,4 % de 

emulsificante; 0,4 % de ácido clorídrico (HCl); 0,3 % de cloreto de cálcio (CaCl2) e 27,9 % de 

água. Para a emulsão asfáltica CSS-1: 65,2 % de asfalto; 2,8 % de querosene; 0,48 de 

emulsificante; 0,48 % de HCl; 0,3 % de (CaCl2) e 30,74 % de água; b) as emulsões asfálticas 

CMS-2 e CSS-1, com composição ótima, puderam ser armazenadas por um período acima de 

nove meses 

 

Forbes et al. (2001) analisaram emulsões asfálticas catiônicas contendo polímero de látex 

utilizando microscopia de varredura a laser. O látex foi incorporado a emulsão asfáltica através 

de quatro diferentes métodos de adição. Os filmes de emulsão foram analisados após a 

evaporação da fase aquosa da emulsão. Estes autores mostraram que a microestrutura e a 

distribuição do polímero no ligante é alterada conforme o método de adição de látex.  De acordo 

com estes autores, quando o polímero é adicionado ao asfalto antes da emulsificação há a 

formação de uma emulsão monofásica onde uma única fase dispersa de gotículas de asfalto 

modificado por polímero é observada. Porém, quando o polímero é adicionado durante a 

produção da emulsão ou quando esta já está pronta, resulta na produção de emulsões bifásicas.  

 

Harlan (2002) depositou uma patente descrevendo o desenvolvimento de uma emulsão 

asfáltica modificada por polímero e de um equipamento para misturar e agitar os componentes. 

Segundo este autor, o desafio está em produzir um asfalto modificado ou uma emulsão asfáltica 

polimérica que seja estável por longos períodos de tempo, que se fixe fortemente aos agregados e, 

no caso das emulsões, que possa ser facilmente aplicada a temperatura ambiente. A emulsão 

asfáltica modificada por polímero deve ser composta por: asfalto (2 a 6%), água (20 a 40%), um 

copolímero de bloco que inclui estireno (preferencialmente estireno-butadieno-estireno-SBS-de 
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0,5 a 20%), uma resina (0,02 a 2% - de preferência dimerizada) e uma emulsão asfáltica catiônica 

(60 a 70%) contendo uma amina, tal como uma amina quaternária.  

 

Al-Sabagh (2002) selecionou tensoativos não-iônicos com o objetivo de testá-los na 

fabricação de emulsões asfálticas. Os tensoativos foram utilizados de maneira individual ou como 

misturas de tensoativos, visando ajustar o balanço hidrófilo-lipófilo (HLB). A estabilidade das 

emulsões foi determinada através das seguintes propriedades: tempo de ruptura, tamanho de 

partícula e caracterização reológica. As emulsões foram preparadas contendo 40, 50, 60 e 70 % 

(v/v) da fase dispersa. Os tensoativos foram classificados de acordo com o número de carbonos 

presentes na cadeia. Os tensoativos utilizados para preparar as emulsões de óleo-em-água 

apresentavam HLB na faixa de 9,6 a 17,6, os quais foram diluídos na fase aquosa. Estes autores 

concluíram que: a) o aumento do número de carbono na cadeia do tensoativo intensifica a 

estabilidade da emulsão asfáltica, sendo a estabilidade máxima com emulsificante de HLB na 

faixa de 10 a 13, 70 % de asfalto e 0,7 a 0,9 % de emulsificante; b) as emulsões preparadas com 

misturas de tensoativos apresentaram estabilidade de 95 a 155 dias.  

 

Chávez-Valencia et al. (2007) avaliaram a melhoria da resistência a compressividade de 

misturas asfálticas a frio, utilizando uma emulsão asfáltica catiônica de quebra rápida, a qual foi 

modificada por uma emulsão de  acetato de polivinil. A emulsão asfáltica modificada e a emulsão 

asfáltica de referência foram testadas com relação à carga da partícula, gravidade específica, 

viscosidade Saybolt-Furol, resíduo por evaporação, e os seguintes ensaios sobre o resíduo: 

ductilidade, ponto de amolecimento, penetração e viscosidade brookfield. Estes autores 

concluíram que a emulsão de acetato de polivinil melhorou a aderência entre o agregado e o 

asfalto e, como consequência, a resistência a compressividade foi melhorada em 31 %, quando 

comparada a mistura asfáltica a frio obtida com a emulsão asfáltica sem modificação. Eles 

atribuíram a melhora da aderência entre agregado e asfalto a adição do acetato de polivinil, que é 

um adesivo sintético termoplástico. Um pavimento executado com a mistura asfáltica modificada 

desenvolvida por estes autores pode apresentar melhorias na resistência a formação de trilhas de 

roda e a fadiga, defeitos provocados pelo tráfego de cargas pesadas.  

 

Sengoz e Isikyakar (2008) estudaram o betume modificado pela adição dos copolímeros 

de estireno-butadieno-estireno (SBS) e acetato de vinilo etileno (EVA), e, também, avaliaram as 
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propriedades mecânicas das misturas asfálticas a quente contendo o betume modificado pelos 

copolímeros já citados.  Os resultados indicaram que a baixos teores de polímero, as amostras 

revelaram a existência de partículas de polímeros dispersas em uma fase contínua de betume, 

enquanto que a altas concentrações de polímero uma fase polimérica contínua foi observada. A 

modificação por estes polímeros melhorou as propriedades do betume, tais como: penetração, 

ponto de amolecimento e susceptibilidade a temperatura.  Estes autores concluíram, também, que 

a estabilidade Marshall das misturas asfálticas a quente preparadas com o betume modificado por 

SBS foi reforçada com o aumento do teor de polímero. Para as misturas asfálticas preparadas 

com o betume modificado por EVA, a estabilidade Marshall foi inferior a da mistura asfáltica 

preparada com betume não modificado.  

 

Rodrigues et al. (2009) modificaram o asfalto com penetração 50/70 utilizando como 

modificador o copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA) com adição do líquido da castanha 

de caju (LCC). O LCC foi utilizado na mistura como agente compatibilizante. O copolímero de 

etileno-acetato de vinila apresentava teor de acetato em 28 %. Os ligantes asfálticos modificados 

com EVA e EVA + LCC foram preparados utilizando um misturador IKA-20, com uma rotação 

cisalhante de 1000 rpm, a 160ºC ± 2 °C, durante 2 h. O polímero EVA e o aditivo LCC foram 

adicionados nas concentrações de 4% e 2% em peso. Estes autores concluíram que: o asfalto 

modificado com o EVA apresentou melhor estabilidade a estocagem, e, também, uma melhor 

elasticidade.  O estudo da estabilidade a estocagem do ligante modificado com EVA, nas 

condições trabalhadas, mostrou que existe estabilidade coloidal entre os componentes da mistura, 

não ocorrendo à necessidade do uso de agentes compatibilizantes, como o LCC. 

 

D’Antona e Frota (2011) avaliaram o desempenho de misturas asfálticas a quente, 

utilizando CAP 50-70 modificado pelo copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA). O EVA 

foi adicionado ao CAP em 4 %, em um misturador, sob aquecimento a 150 ± 5 °C e agitação de 

300 rpm, durante duas horas. Estes autores concluíram que o asfalto modificado com EVA 

apresentou menor penetração e um maior ponto de amolecimento e viscosidade, quando 

comparado ao asfalto convencional. Estes resultados indicam que o asfalto modificado com EVA 

apresenta uma maior consistência, resultando em pavimentos com menor susceptibilidade a 

deformação permanente. Quanto às misturas compostas com o CAP modificado, estas 

apresentaram desempenho mecânico superior ao de misturas utilizadas na região.
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4. Metodologia 

 

 Neste capítulo será descrita a metodologia utilizada para a fabricação de emulsões 

asfálticas convencionais e modificadas, bem como os constituintes necessários, o 

equipamento utilizado para fabricar tais emulsões e a metodologia para a caracterização da 

emulsão asfáltica. Para a execução deste trabalho resolveu-se dividi-lo em quatro etapas: 

 

 a) etapa I - realizou-se o desenvolvimento de emulsões asfálticas convencionais e fez-

se sua caracterização;  

b) etapa II - realizou-se a seleção e caracterização dos resíduos poliméricos 

disponíveis; 

 c) etapa III - foram desenvolvidas emulsões asfálticas modificadas e fez-se sua 

caracterização;  

d) etapa IV - foram feitas as misturas asfálticas a frio, utilizando como método de 

dosagem o ensaio mecânico Marshall.  

 

4.1. Materiais 
 

Para a obtenção da emulsão asfáltica são necessários os seguintes constituintes: 

asfalto, solvente, emulsificante, ácido, água e, em alguns casos, aditivos. Para a emulsão 

asfáltica modificada, inclui-se o polímero. Neste trabalho utilizou-se resíduos poliméricos 

provenientes das indústrias de botões e de calçados. A seguir será feita uma breve abordagem 

sobre cada constituinte presente na emulsão asfáltica. 

 

• Asfalto - foi utilizado o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50-70), cedido pela 

LUBNOR-Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Fortaleza-CE), a qual 

processou o petróleo oriundo da Fazenda Belém, (Aracati-CE).  

 
• Solvente - foi utilizado o querosene comercial (Petrobras). 

 
• Água - foi utilizada água proveniente de poços artesianos localizados no campus 

universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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• Emulsificante - foi utilizado um sal de amina quaternária (SAQ). 

 
• Ácido - foi utilizado o ácido clorídrico (MERCK 36,5-38,0 %). 

 
• Aditivo - foi utilizado o cloreto de cálcio puro (CPQ).  

 

• Polímero - foram utilizados três resíduos poliméricos: a) resíduo de botão (resina de 

poliéster insaturada). Este resíduo se constitui em um problema ambiental, devido à 

dificuldade em aproveitá-lo ou descartá-lo, pois se trata de um polímero termorrígido, 

motivo pelo qual as aparas provenientes do processo de moldagem não podem ser 

aproveitadas para a mesma finalidade; b) resíduo de sandália (borracha de estireno 

butadieno). c) resíduo de tênis (etileno acetato de vinila).  

 

4.2. Caracterização dos resíduos poliméricos 
 

Nesta pesquisa foram utilizados três resíduos poliméricos, provenientes das indústrias 

de botões e de calçados. Para caracterizar estes resíduos, foram feitas as seguintes análises: 

granulometria, espectroscopia no infravermelho, e termogravimetria. A Figura 4.1 mostra os 

resíduos poliméricos utilizados nesta pesquisa “como recebidos” e “após moagem”. 

 

Figura 4.1. (a) resíduo de botão como recebido; (b) resíduo de botão após moagem; (c) 
resíduo de tênis como recebido; (d) resíduo de tênis e de sandália após moagem. 

Fonte: Lima (2012) 
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4.2.1. Análise granulométrica 
 

A análise granulométrica realizada foi baseada no método de séries de peneiras 

com aberturas normatizadas. Neste método, os materiais a serem analisados são pesados e 

colocados na peneira do topo, dentre a série de peneiras utilizadas.  Os resíduos 

poliméricos foram submetidos a agitação constante, durante 15 minutos, em um agitador 

de peneiras acompanhados da série de peneiras (Bertel).  

A análise granulométrica foi realizada com o objetivo de determinar uma faixa 

granulométrica adequada à incorporação dos resíduos poliméricos. O resíduo de botão, da 

maneira como recebido da indústria, encontrava-se na forma de aparas, sendo necessário 

antes fazer uma moagem para diminuir seu tamanho. A moagem foi feita utilizando um 

moinho de bolas (RENARD - modelo V MP-1). 

 Os resíduos de sandália e de tênis, da maneira como recebido da indústria, 

encontravam-se em pedaços grandes, sendo necessário também fazer uma moagem. A 

moagem para os resíduos da indústria calçadista foi feita utilizando um moinho de facas 

(INNOVA - modelo IN – 680).  

 

4.2.2. Espectroscopia de infravermelho (IV) 
 

A maioria dos compostos que apresentam ligações covalentes, sejam compostos 

orgânicos ou inorgânicos, absorvem várias frequências de radiação eletromagnética na região 

do infravermelho do espectro eletromagnético. As moléculas quando absorvem radiação no 

infravermelho, são excitadas para atingir um estado de maior energia. A absorção de radiação 

no infravermelho é como em outros processos de absorção, um processo quantizado. Uma 

molécula absorve apenas frequências (energias) selecionadas de radiação no infravermelho 

(Pavia et al., 2010).  

Uma das funções do espectro infravermelho é fornecer a informação estrutural de uma 

molécula. As absorções de cada tipo de ligação (N-H, C-H, O-H, C-X, C=O, C-O, C-C, C=C, 

entre outros) são, em geral, encontradas apenas em certas pequenas regiões do infravermelho 

vibracional. Desta maneira, uma pequena faixa de absorção pode ser definida para cada tipo 

de ligação. Assim, estas faixas de absorção são parâmetros fundamentais para a identificação 

ou interpretação do espectro (Pavia et al., 2010). 

Nesta pesquisa, a análise de espectroscopia no infravermelho foi realizada com o 

objetivo de identificar os grupos funcionais presentes nos resíduos de botão, de sandália e de 

tênis.  O método de análise foi o de transmissão em pastilhas de brometo de potássio (KBr) e 
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o equipamento utilizado foi um espectrofotometro (thermo nicolet – modelo nexus – 470 FT-

IR).  

Para a preparação de pastilhas de KBr é necessário antes limpar todo o material a ser 

utilizado. Coloca-se uma pequena quantidade de KBr no almofariz, onde este é moído até a 

obtenção de um pó fino. Em seguida adiciona-se uma quantidade da amostra a ser analisada 

(aproximadamente de 0,5 a 1,0 % da quantidade de KBr) em um almofariz, onde esta também 

é moída até a obtenção de um pó fino e homogêneo. Após a moagem, a mistura (KBr + 

amostra) é transferida para o molde de pastilhas, sendo pressionado, através de uma prensa, 

resultando na formação da pastilha. Nesta pesquisa foi aplicada uma pressão de 8 toneladas ao 

molde. Logo após, retira-se cuidadosamente a pastilha de KBr formada, evitando sua quebra e 

armazenando-a de maneira que não haja retenção de umidade. Após tais procedimentos, pode-

se fazer a leitura das pastilhas. 

Alguns cuidados são necessários neste procedimento: a) o KBr utilizado para a 

preparação das pastilhas deve ser armazenado em dessecador; b) quando é observado sinal de 

umidade no KBr, este é colocado em estufa a 125 °C, e mantido em dessecador após a 

retirada da estufa; c) quando as pastilhas retiradas do molde são quebradas, estas não são 

utilizadas para se fazer a leitura. 

 

4.2.3. Termogravimetria  
 

Em uma análise termogravimétrica, a massa de uma amostra em uma atmosfera 

controlada é registrada continuamente em função da temperatura ou do tempo, enquanto a 

temperatura da amostra é aumentada. Os instrumentos comerciais para a análise 

termogravimétrica consistem de uma microbalança sensível (termobalança); um forno; um 

sistema de gás de purga para fornecer uma atmosfera inerte ou, algumas vezes, reativa e um 

computador para controle do instrumento, aquisição e processamento de dados. Um sistema 

de troca de gás é uma opção comum para aplicações nas quais mais de um gás de purga deve 

ser usado durante o experimento (Holler, Skoog, Crouch, 2009).  

Nesta pesquisa, a análise termogravimétrica foi realizada com o objetivo de avaliar a 

estabilidade térmica dos resíduos de botão, de sandália e de tênis. Para o resíduo de botão, a 

análise termogravimétrica foi realizada utilizando um equipamento (DTG-60H - Shimadzu). 

As análises foram realizadas nas seguintes taxas de aquecimento: T1=5 °C/min; T2= 7,5 

°C/min; T3= 10 °C/min e T4= 12,5 °C/min, com as seguintes massas: m1=4,375 mg; m2= 

4,254 mg; m3=4,077 mg e m4=4,561 mg, respectivamente. A temperatura final do 

experimento foi de 1200 °C e utilizou-se o nitrogênio como atmosfera. 
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 Os resíduos de sandália e de tênis foram analisados em um equipamento (TGA-50 – 

Shimadzu). A taxa de aquecimento foi de 10 °C/minuto e as massa destes resíduos foram, 

respectivamente, 5,124 mg e 5,138 mg. A temperatura final do experimento foi de 900 °C e 

foi utilizado o nitrogênio como atmosfera.  

 

4.3. Preparação da emulsão asfáltica catiônica convencional 
 

Para a obtenção da emulsão asfáltica catiônica convencional faz-se necessário preparar 

a fase óleo e a fase aquosa separadamente. A metodologia desenvolvida para a obtenção 

destas fases e a obtenção da emulsão asfáltica será descrita a seguir. 

 

4.3.1. Preparação da fase óleo 
 

A fase óleo é composta pelo asfalto (CAP 50-70) e solvente. Para prepará-la foi 

necessário aquecer o asfalto a uma temperatura de 120 °C, já que o mesmo, na temperatura 

ambiente, apresenta consistência semi-sólida. Este procedimento fez-se necessário para 

mantê-lo no estado líquido, facilitando o processo de emulsificação. O CAP 50-70 foi 

utilizado nas proporções de 50, 55 e 60 %. Em seguida, adicionou-se o solvente ao asfalto. O 

solvente utilizado foi o querosene, nas seguintes proporções mássicas: 10 e 15 %. Preparada a 

fase óleo, esta foi transferida para o moinho coloidal conforme mostrado na Figura 4.2.  

 

4.3.2. Preparação da fase aquosa 
 

A fase aquosa é composta do emulsificante (tensoativo), ácido e aditivo. Para prepará-

la, adicionou-se o emulsificante, o ácido e o aditivo à água. Em seguida, a solução aquosa foi 

aquecida durante 15 minutos (60 °C) em uma chapa aquecedora (TE-038-Tecnal). Após este 

processo, a solução aquosa foi transferida para os equipamentos de agitação. O emulsificante 

utilizado, de natureza catiônica, foi um sal de amina quaternária (SAQ). Quanto ao ácido e ao 

aditivo, foram utilizados o ácido clorídrico (MERCK 36,5-38,0 %) e o cloreto de cálcio puro 

(CPQ), ambos na proporção de 0,3 %. 
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4.3.3. Obtenção da emulsão asfáltica catiônica convencional 
 

A obtenção da emulsão asfáltica convencional foi realizada utilizando o moinho 

coloidal vibratório (REX - Meteor). O moinho coloidal é um equipamento utilizado para 

homogeneização, dispersão, emulsificação, moagem, mistura e umedecimento de produtos 

líquidos, até altamente viscosos.  

O moinho utilizado neste trabalho possui carcaça e funil com camisa dupla, 

permitindo a circulação da água de aquecimento ou resfriamento. Este moinho submete a 

emulsão asfáltica a altas forças de cisalhamento de corte, trituramento e friccionamento, 

empregando para isto duas superfícies de aço (316 dentadas), sendo uma fixa e outra giratória, 

em alta rotação. Os dentes de moagem causam vibrações constantes, que, por sua vez, 

exercem altas forças de tração e pressão sobre as partículas (Manual do moinho coloidal REX, 

2009). O moinho coloidal é apresentado na Figura 4.2.   

Figura 4.2. Moinho coloidal vibratório (REX – Meteor) 

 Fonte: Lima (2012) 
 

As fases óleo e aquosa, previamente preparadas, foram introduzidas no moinho 

coloidal vibratório, permanecendo por 15 minutos, em sistema de refluxo, aquecimento (80 

°C) e agitação constante. Esta temperatura de aquecimento permitiu que o asfalto 

permanecesse líquido durante todo o processo de emulsificação. Para evitar ou minimizar que 

a fase aquosa fosse parcialmente evaporada quando em contato com a fase óleo, controlou-se 

a temperatura da fase óleo, adicionando-a ao moinho sempre com temperatura inferior a 100 

°C. 

 A composição das emulsões asfálticas convencionais compreendem os seguintes 

constituintes e teores: asfalto (50, 55 e 60 %), solvente (15 e 20 %), emulsificante (0,3 e 3,0 

%), ácido (0,3 %), aditivo (0,3 %). O teor de água presente nas emulsões variou em um 

intervalo de (16,4 a 34,1 %) de acordo com a necessidade de finalizar a composição de cada 
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emulsão. A Tabela com a composição das emulsões asfálticas catiônicas convencionais será 

mostrada no capítulo dos resultados. Após a obtenção das emulsões asfálticas, foram feitos os 

ensaios de caracterização. A Figura 4.3 mostra o fluxograma de obtenção da emulsão asfáltica 

convencional.  

 
Figura 4.3. Fluxograma de obtenção da emulsão asfáltica convencional 

 

 

 

 

 

 

4.4. Caracterização da emulsão asfáltica convencional 

 

Para caracterizar as emulsões asfálticas, pode-se realizar ensaios com a emulsão e, 

também, com o resíduo resultante da evaporação da água ou água e solvente. Segundo James 

(2006), as análises com emulsões podem ser divididas em três grupos: (1) os que analisam as 

propriedades da emulsão (como, por exemplo: teor de resíduo, viscosidade, estabilidade ao 

armazenamento, resíduo de peneiramento); (2) as análises que classificam a emulsão em 

quebra rápida, média ou lenta (como, por exemplo: desemulsibilidade, testes de mistura com 

cimento e testes de adesão); e (3) as análises sobre o resíduo recuperado pela evaporação (tais 

como penetração, ductilidade e ponto de amolecimento). 

Os ensaios para caracterização das emulsões asfálticas convencionais e modificadas 

realizados nesta pesquisa compreenderam: peneiramento; viscosidade Saybolt Furol; 

Moinho coloidal 
T = 80 °C e 15 minutos 

Sistema de refluxo 
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potencial hidrogeniônico (pH); adesividade; sedimentação e resíduo asfáltico por evaporação. 

Para o resíduo asfáltico, foi realizado o ensaio de penetração.  

 

4.4.1. Peneiramento 

 

 O ensaio de peneiramento foi realizado de acordo com a ABNT 14393(2006). Este 

ensaio tem como objetivo determinar a porcentagem, em massa, de resíduo asfáltico que fica 

retido na peneira de abertura 841µm, quando uma alíquota de 1000 g de emulsão asfáltica é 

vertida nesta peneira. Através deste ensaio pode-se detectar a presença de grumos de asfalto 

que se formam quando ocorre o rompimento da emulsão.  

 

4.4.2. Viscosidade Saybolt Furol 

 

O ensaio de viscosidade Saybolt Furol foi realizado de acordo com a ABNT NBR 

14491 (2000). Este ensaio tem como objetivo determinar a consistência da emulsão asfáltica, 

através do tempo, em segundos, necessário para escoar 60 mL da amostra em fluxo contínuo, 

através do orifício Furol, sob condições específicas. A viscosidade pode ser definida como a 

resistência ao escoamento de um fluido. A viscosidade Saybolt Furol é um método empírico 

onde a unidade é expressa em Segundo Saybolt Furol (SSF) e as temperaturas indicadas, pela 

norma citada, para a realização deste ensaio, são a 25 e 50 °C. 

A emulsão asfáltica é agitada e transferida para um béquer, devendo ficar em banho-

maria até atingir a temperatura de 52 °C. Após isso, a emulsão é transferida para o 

viscosímetro, verificando-se a estabilidade da temperatura no aparelho. Em sequencia, retira-

se a rolha do orifício Furol, acionando-se ao mesmo tempo o cronômetro, sendo a viscosidade 

da emulsão asfáltica dada pelo tempo de escoamento em fluxo contínuo, registrado em 

segundos. Nesta pesquisa, os ensaios foram realizados a 50°C e o equipamento utilizado foi 

um viscosímetro Saybolt Furol Pavitest Novus N480D (Figura 4.4.a). 

 

4.4.3. Potencial hidrogeniônico (pH)  

 

O ensaio de pH foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6299 (2005). Este ensaio 

tem por objetivo determinar o pH das emulsões asfálticas, verificando se a mesma encontra-se 

em meio ácido, para o caso das emulsões asfálticas catiônicas. Conforme a norma citada, este 

ensaio pode ser realizado entre 20 e 30 °C e o equipamento indicado é um potenciômetro com 
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eletrodos de referência, de vidro, do tipo platina/calomelano/solução aquosa saturada de KCl, 

possibilitando a leitura de pH em uma faixa de 1 a 14. Nesta pesquisa o pH foi medido a 25 

°C e foi utilizado um potenciômetro (Tec -3MP-Tecnal). 

 

4.4.4. Adesividade (Resistência à água) 

 

 O ensaio de adesividade foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6300 (2009). Este 

ensaio tem como objetivo determinar a resistência à água (adesividade) do asfalto residual, 

proveniente da ruptura das emulsões asfálticas catiônicas aplicadas sobre agregados graúdos. 

Essa resistência à água é determinada através do não deslocamento da película asfáltica que 

recobre o agregado, quando a mistura agregado-asfalto residual, após a devida cura, é imersa 

em água a 40 º C durante 72 h. Este ensaio pode ser realizado com emulsões asfálticas 

catiônicas de ruptura rápida, média e lenta. O resultado é obtido através da análise visual do 

agregado, estimando-se a porcentagem da área que se manteve recoberta com a película 

asfáltica após o ensaio (Figura 4.4.b). 

 

4.4.5. Sedimentação 

 

O ensaio de sedimentação foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6570 (2010). 

Este ensaio tem como objetivo verificar a susceptibilidade da emulsão asfáltica quanto à 

sedimentação, verificando se a emulsão apresenta estabilidade quanto à estocagem (não haver 

separação das fases constituintes).  

Para a realização deste ensaio, a emulsão asfáltica é colocada em uma proveta de 500 

mL, em repouso, e, após cinco dias, são determinados os resíduos asfálticos de porções da 

amostra retiradas do topo e do fundo da proveta. A sedimentação é a diferença entre os 

resíduos calculados no fundo e no topo da proveta, expressa em porcentagem, conforme a 

Equação (4.1). O ensaio de sedimentação pode ser visto através da Figura 4.4.c. 

 

 

Onde:  

A = resíduo, em percentagem, da amostra retirada no topo da proveta; 

B = resíduo, em percentagem, da amostra retirada na base da proveta. 

4.4.6. Resíduo asfáltico por evaporação  
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O ensaio de resíduo por evaporação foi realizado de acordo com a ABNT NBR 14376 

(2007). Este ensaio tem por objetivo determinar a quantidade de asfalto contido em emulsões 

asfálticas.  

Para a realização deste ensaio, a emulsão é aquecida, de forma branda e com agitação 

contínua a fim de evitar a ocorrência de respingos, até a total evaporação da água ou da água e 

solvente. No decorrer do ensaio observa-se a formação de uma fase pastosa devido à 

evaporação da água ou água/solvente. O ensaio deve ser interrompido no momento em que 

esta fase pastosa se transforma em um fluido de superfície espelhada, constituído pelo resíduo 

asfáltico, e, em seguida, a amostra deve ser pesada. Esse procedimento deve ocorrer até a 

amostra atingir peso constante. O aparato experimental para realização deste ensaio é formado 

por um prato metálico, bastão de vidro e bico de Bunsen (Figura 4.4.d). O resíduo por 

evaporação é calculado através da Equação (4.2). 

 

Onde:  

A – peso (prato + bastão) em (g); 

B – peso (prato + bastão + amostra) em (g); 

C – Peso (prato + bastão + amostra) após a evaporação em (g). 

 

4.4.7. Penetração 

 

O ensaio de penetração foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6576 (2007). Este 

ensaio tem por objetivo medir a consistência do material asfáltico, através da distância medida 

em décimos de milímetros, quando uma agulha padronizada penetra na amostra, sob 

condições específicas. Quanto menor a penetração maior é a consistência do asfalto. Segundo 

o DNER (1996), apenas o ensaio de penetração não caracteriza com exatidão a qualidade do 

asfalto, contudo fornece uma indicação do seu grau de dureza, sendo utilizado como 

parâmetro de classificação. Valores de penetração abaixo de 15 (0,1 mm) estão associados a 

asfaltos envelhecidos e quebradiços.  

O ensaio de penetração foi realizado nas seguintes condições: carga de 100 g, 

temperatura de 25 °C e tempo de penetração de 5 segundos. O equipamento utilizado foi um 

penetrômetro universal Pavitest (divisão em (1/10) mm) (Figuras 4.4.e/4.4.f). 

 

Figura 4.4. Caracterização das emulsões asfálticas: viscosidade Saybolt Furol; adesividade; 
sedimentação; resíduo por evaporação e penetração. 
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Fonte: Lima (2012) 
 

4.5. Estudo da estabilidade das emulsões asfálticas convencionais 

 

Nesta pesquisa foi realizado o estudo da estabilidade utilizando o analisador de 

estabilidade e tamanho de partícula (Lumisizer – LUMGmbH). Este equipamento funciona 

através de um sistema óptico que trabalha em conjunto com um transmissor e um receptor de 

infravermelho próximo (NIR) capaz de registrar espectros de transmissão NIR ao longo de 

uma cubeta, em função do tempo.  

O sistema óptico é acoplado a uma centrífuga que possibilita o aumento da força 

gravitacional durante a execução do ensaio. O equipamento acelera o processo de separação 

entre as fases da emulsão em até aproximadamente 2300 vezes mais rápido do que nos testes 

convencionais, permitindo que as análises sejam feitas em minutos ou horas, ao invés de dias 

ou semanas (Manual do analisador de dispersão LUMISizer, 2007).   

Nesta pesquisa foram analisadas doze emulsões convencionais, em cujas composições 

variou-se o teor de asfalto, solvente e emulsificante, conforme apresentado na Tabela 5.7. As 

análises foram feitas nas seguintes condições: T = 40 °C durante 2 horas e com uma 

velocidade de centrifugação de 4000 rpm. A Figura 4.5 mostra o principio de funcionamento 

do equipamento.  
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Figura 4.5. Esquema de funcionamento do Lumisizer 

 

Fonte: Manual do analisador de dispersão LUMISizer, (2007) 

. 

4.6. Obtenção das emulsões asfálticas modificadas 

 

Após a obtenção e a caracterização das emulsões asfálticas convencionais, escolheu-se 

a emulsão que apresentou melhores resultados, de acordo com a especificação técnica 

(DNER-EM 369/97), para fazer a adição dos resíduos poliméricos. Selecionou-se a emulsão 

asfáltica convencional com a seguinte composição mássica: asfalto - 50 %; solvente - 20 %; 

emulsificante - 3 %; ácido – 0,3 %; aditivo - 0,3 %; e água - 26,4 %.  

Os resíduos poliméricos utilizados neste trabalho foram: a) resíduo de botão (resina de 

poliéster insaturada); b) resíduo de tênis (copolímeros de etileno-acetato de vinila - EVA); e 

c) resíduo de sandália (copolímero borracha de estireno butadieno – SBR). Os resíduos 

poliméricos de botão e de sandália foram adicionados na emulsão nas seguintes percentagens 

mássicas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 %.  O resíduo de tênis foi adicionado nas seguintes percentagens 

mássicas: 1, 2, 3 e 4 %.  

As emulsões asfálticas modificadas podem ser obtidas de duas maneiras: através da 

adição direta do polímero na emulsão ou através da modificação prévia do asfalto para em 

seguida obter a emulsão. Nesta pesquisa, as emulsões asfálticas modificadas com o resíduo de 

botão foram obtidas adicionando-se o resíduo diretamente na emulsão. Esta escolha foi 

baseada devido a natureza termorrígida deste resíduo polimérico, o qual não apresenta 

interação química satisfatória com o asfalto, quando submetido ao aquecimento. Para as 
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emulsões asfálticas modificadas com os resíduos de sandália e de tênis foi realizada a 

modificação prévia do asfalto, pois estes resíduos apresentam uma melhor interação com o 

asfalto. O processo de obtenção das emulsões modificadas será explicado nos itens a seguir.  

 

4.6.1. Obtenção da emulsão asfáltica modificada com o resíduo de botão  
 

Para obtenção da emulsão asfáltica modificada com o resíduo de botão, as fases óleo e 

aquosa, previamente preparadas, foram adicionadas ao moinho onde permaneceram durante 

15 minutos, e, a partir deste momento, o resíduo foi adicionado e o sistema (emulsão asfáltica 

+ resíduo de botão) permaneceu por mais 10 minutos no moinho. A Figura 4.6 mostra o 

fluxograma de obtenção da emulsão asfáltica modificada com o resíduo de botão. 

 

Figura 4.6. Fluxograma de obtenção da emulsão modificada com o resíduo de botão 
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10 minutos - sistema de refluxo 



Metodologia 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                        46 

4.6.2. Obtenção da emulsão asfáltica modificada com os resíduos de sandália e de 

tênis 

 

Para obtenção da emulsão asfáltica modificada com resíduos de sandália e de tênis, foi 

feito primeiro um tratamento destes resíduos com o peróxido de benzoíla (Impex). O objetivo 

em utilizar o peróxido de benzoíla foi gerar radicais livres e melhorar a interação entre o 

asfalto e os resíduos poliméricos. O peróxido de benzoíla foi diluído em tolueno (CPQ) e 

adicionado aos resíduos, os quais permaneceram por 30 minutos, em uma chapa aquecedora 

(TE-038-Tecnal), a uma temperatura de (85 ± 5) °C. O peróxido foi utilizado em 2 % sob o 

teor de resíduo polimérico. Cambuim (2004) também realizou tratamento semelhante em sua 

pesquisa com asfalto modificado com resíduos poliméricos.  

Após tratados, os resíduos foram adicionados ao asfalto, permanecendo sob 

aquecimento (160 °C - 500 rpm) durante 1h. A Figura 4.7 mostra o aparato experimental 

utilizado para fazer a modificação do asfalto. 

 

Figura 4.7. Aparato experimental para modificação do asfalto. 
(1) Agitador mecânico (Fisatom modelo 713 D); (2) Equipamento com controle de 

aquecimento; (3) Termômetro digital (Salvterm 700k – Salcas). 

 

Fonte: Lima (2012) 
 

Após a modificação do asfalto, a fase óleo com o asfalto modificado e a fase aquosa, 

foram preparadas seguindo a mesma metodologia utilizada na obtenção das emulsões 

asfálticas convencionais. Após o preparo de ambas as fases, estas foram adicionadas no 

moinho, permanecendo em aquecimento e agitação durante 15 minutos, obtendo-se a emulsão 

asfáltica modificada. Os ensaios de caracterização foram realizados em seguida a obtenção 

destas emulsões.  As composições das emulsões asfálticas modificadas são mostradas no 
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capítulo dos resultados (Tabela 5.11). A Figura 4.8 mostra o fluxograma de obtenção da 

emulsão asfáltica modificada com os resíduos de sandália e de tênis. 

Figura 4.8. Fluxograma de obtenção da emulsão asfáltica modificada com os resíduos de 
sandália e de tênis 

 

 

4.7. Misturas asfálticas a frio 

  

Para a preparação de misturas asfálticas a frio são necessários, além da emulsão 

asfáltica, outros materiais, como os agregados. Os agregados para uso em misturas asfálticas, 

entre outras classificações, são classificados quanto ao tamanho em: material de enchimento 

ou fíler, agregado miúdo e agregado graúdo, (DNIT 031/2004 – ES). 

 

Material de enchimento (fíler) - é o material onde no mínimo 65% das partículas é 

menor que 0,075 mm, correspondente à peneira de no 200. Como exemplo têm-se a cal 

hidratada e o cimento Portland. 
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Agregado miúdo - é o material com dimensões maiores que 0,075 mm e menores que 

2,0 mm, ou seja, é o material que fica retido na peneira de no 200, mas que passa na peneira no 

10. Como exemplo tem-se as areias e o pó de pedra. 

 

Agregado graúdo - é o material com dimensões maiores do que 2,0 mm, ou seja, é o 

material que fica retido na peneira no 10. Como exemplo temos as britas, cascalhos, seixos, 

entre outros. 

 

 Para esta pesquisa, foram utilizados como agregado graúdo as britas de N° 0 (2,38 – 

9,50 mm) e N° 1 (4,76 – 19,10 mm). Como agregado miúdo e material de enchimento foram 

utilizados, respectivamente, areia média e cimento Portland (CP II-F-32). Quanto ao ligante 

asfáltico, foram utilizadas as seguintes emulsões: emulsão asfáltica catiônica convencional; 

emulsão asfáltica modificada com resíduo de botão; emulsão asfáltica modificada com 

resíduos de calçados (tênis e sandália). 

 

4.7.1. Caracterização dos agregados 

 

Para que os agregados possam ser utilizados em serviços de pavimentação, faz-se 

necessário caracterizá-los antes de sua aplicação. Os ensaios de caracterização destes 

materiais compreendem:  

 

a) Material de enchimento (fíler) – índice de finura; superfície específica; massa específica 

aparente; massa específica real;  

 

b) agregado miúdo – granulometria; massa específica real; massa específica aparente; teor de 

umidade; material pulverulento; impurezas orgânicas; índice de finura; diâmetro máximo; 

inchamento; 

 

c) agregado graúdo – granulometria; massa específica real; massa específica aparente; 

material pulverulento; argila em torrões; impurezas orgânicas; abrasão Los Angeles; absorção. 
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4.7.1.1. Material de enchimento 

 

 Nesta pesquisa utilizou-se como material de enchimento ou fíler o cimento Portland 

(CP II-F-32).  Os ensaios referentes a este material são descritos a seguir: 

 

a) Índice de finura  

  

 O ensaio de finura foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 11579 MB 3432. 

A finura do cimento pode ser definida como a percentagem de cimento, em massa, cujos 

grãos são superiores a peneira n° 200 (malha 75 µm) de abertura (Gomes e Silva, 2008). A 

finura do cimento está relacionada com o tamanho dos grãos do produto e é a propriedade 

responsável pela velocidade da reação de hidratação do cimento, influenciando na qualidade 

de pastas, argamassas e concretos (Bauer, 2000).  

A especificação brasileira NBR 5732 (EB-1) prescreve o limite de retenção na peneira 

n° 200 para o cimento Portland comum, devendo o material retido não exceder 15 % em peso.  

Para a realização deste ensaio, de forma manual, coloca-se (50 ± 0,05) g de cimento 

sobre a tela da peneira. Em seguida deve-se peneirar até que os grãos mais finos passem quase 

que totalmente pelas malhas da tela. Nesta etapa do peneiramento, o material passante na 

referida peneira deve ser desprezado.  

Continua-se com o peneiramento e o material passante na referida peneira deve ser 

pesado. Se a massa do material passante for superior a 0,05 g, esta massa deve ser desprezada 

e esta etapa do ensaio deve ser repetida até que a massa de cimento que passa durante um 

minuto de peneiramento continuo seja inferior a 0,05 g (0,1% da massa inicial). Ao atingir 

esta condição, o ensaio deve ser finalizado e a massa do material retido na peneira de malha 

75 µm deve ser determinada, sendo denominado de resíduo (R). O índice de finura do 

cimento pode ser calculado pela Equação (4.3): 

 

  

Onde: 

F – índice de finura do cimento, em percentagem; 

R – resíduo retido na peneira de malha de 75 µm (g); 

M – massa inicial do cimento (g); 

C – fator de correção da peneira utilizado no ensaio; 
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b) Superfície específica 

 

 A superfície específica é a soma das áreas das superfícies de todos os grãos contidos 

em um grama de cimento. A superfície específica tem a função de caracterizar a finura de um 

material granulado. Quanto mais fino for o material granulado, maior será a superfície 

específica. Por suas características, a superfície específica tem aplicação praticamente em 

materiais de grande finura, como cimentos e fíleres.  

 A superfície específica média (comumente chamada de Blaine por ser o nome do 

ensaio que a determina) dos cimentos é cerca de 2.600 cm2/g, com exceção do cimento tipo 

III, o qual é moído com maior finura, obtendo-se Blaine da ordem de 3.000 cm2/g (Andolfato, 

2002. 

 

4.7.1.2. Agregado miúdo 

 

 A seguir são descritos os ensaios realizados com o agregado miúdo. 

 

a) Massa específica, massa específica aparente e absorção 

 

Os ensaios de massa específica (absoluta), massa específica aparente e absorção foram 

realizados de acordo com as normas ABNT NBR NM 52 (2009) e NBR NM 30 (2001). A 

massa específica é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, sem considerar os 

poros permeáveis à água. A massa específica aparente é a relação entre a massa do agregado 

seco e seu volume, considerando os poros permeáveis à água. As determinações de volume 

são feitas na balança, pela massa de água deslocada pelo agregado no frasco. 

Para a realização deste ensaio foi necessário primeiro determinar a massa do frasco 

limpo e vazio, mais tampa e seco (MF). Em seguida, determinou-se a massa do frasco cheio 

de água, com as faces externas secas (Ma).  

Antes de realizar o ensaio é necessário deixar a amostra na condição saturado 

superfície seca. Para isso é necessário dividir a amostra em duas de aproximadamente 1 kg. 

Em seguida, estas são submersas em água por 24h e, após isso, são retiradas e secadas 

naturalmente. Após a secagem, as amostras são colocadas no molde, onde este é retirado e 

verificado se ocorreu desmoronamento da amostra ou se esta permanece com o formato de 

cone. Deve-se continuar a secagem da amostra e repetir a moldagem até que haja um 



Metodologia 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                        51 

desmoronamento parcial da amostra. Neste momento o agregado está na condição saturado 

superfície seca. 

Após a preparação da amostra, pesa-se 500g desta na condição saturada superfície 

seca (sss), e coloca-se a amostra no frasco de vidro, ao qual também é adicionado água até 

completar totalmente seu volume. O frasco com a água e a amostra (sss) é colocado no banho 

com temperatura de 19°C a 23°C por um período mínimo de 1 hora. Se o nível da água baixar 

é necessário completar novamente. Determinar a massa do frasco, mais água, agregado e 

tampa (M2). Retira-se o agregado do frasco, levando-o em seguida a estufa (100 + 5)°C até 

constância de massa, em aproximadamente 24 horas, determinando a massa do agregado seco 

(M).  

 

Calcular a massa do frasco, mais agregado na condição saturado superfície seca (M1). 

 

 

Onde: 

MF - massa do frasco limpo vazio, mais tampa e seco (g); 

Ms – massa do agregado na condição saturado superfície seca (g) 

 

Calcular o volume de água adicionado no frasco (Va) 

 

 

Onde: 

M2 - massa do frasco, mais água, agregado e tampa (g); 

M1- massa do frasco contendo o agregado na condição saturado superfície seca (g); 

ɣa  - massa específica da água 

 

Calcular a massa específica aparente do agregado seco (ɣ1) 

 

 

Onde: 

M – massa do agregado seco (g); 

VF – volume do frasco (cm3); 

Va – volume de água adicionado no frasco (cm3).  
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Calcular a massa específica do agregado saturado superfície seca (ɣ2) 

 

 

Onde: 

Ms – massa do agregado na condição saturado superfície seca (g); 

VF – volume do frasco (cm3); 

Va – volume de água adicionado no frasco (cm3) 

 

Calcular a massa específica do agregado (ɣ3) 

 

 

Onde: 

M – massa do agregado seco; 

Ms – massa do agregado na condição saturado superfície seca 

VF – volume do frasco; 

Va – volume de água adicionado no frasco; 

ɣa – massa específica da água. 

 

Calcular a absorção de água do agregado miúdo (a) 

 

 

Onde: 

Ms – massa ao ar do agregado na condição saturado superfície seca (g); 

M – Massa do agregado seco na estufa (g). 

 

b) Teor de umidade (Método da secagem em estufa) 

 

 O teor de umidade de um agregado é a relação entre a massa de água absorvida pelo 

agregado, o qual pode ter seus vazios parcialmente ou totalmente preenchidos, e a massa 

desse mesmo agregado quando seco. Para determinar o teor de umidade a amostra úmida é 

pesada e levada para secagem, em estufa, a uma temperatura entre 105 °C a 110 °C. Em 

seguida, determina-se a massa da amostra em intervalos de pelo menos 2 horas até obtenção 
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da massa constante. A diferença entre os pesos da amostra, antes e depois da secagem, 

expressa em porcentagem do peso da amostra seca, é o teor de umidade do agregado. O teor 

de umidade é calculado pela Equação (4.10). 

 

 

Onde: 

h – teor de umidade; 

mh – massa do agregado úmido; 

ms – massa do agregado após secagem 

 

c) Impurezas orgânicas 

  

O ensaio de impurezas orgânicas foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 

NM 49 (2001). Este ensaio tem por objetivo identificar a presença de compostos orgânicos 

presentes na areia. Através deste método não é possível determinar impurezas como óleos, 

graxas, parafinas, glucose.  

Para realização deste ensaio, faz-se necessário preparar uma solução de hidróxido de 

sódio a 3 %; uma solução de ácido tânico a 2 % e uma solução padrão (solução de hidróxido 

de sódio e a solução de ácido tânico). Após o preparo de tais soluções coleta-se a amostra, 

cerca de 200 g de areia seca ao ar, e adiciona-se a um Erlenmeyer. Em seguida, acrescenta-se 

100 mL de solução de hidróxido de sódio na amostra, agitando-se rigorosamente e deixando-

se o frasco repousar por 24 horas. Em outro frasco, adiciona-se 100 mL da solução padrão, 

agitando-o e deixando-o também em repouso por 24 horas. Após 24 horas, filtra-se cada uma 

das soluções em papel filtro qualitativo.  

A quantidade de matéria orgânica é avaliada comparando a cor da solução de 

hidróxido de sódio que foi adicionada a areia com a cor da solução padrão. Se a cor da 

solução de hidróxido de sódio adicionada a areia estiver mais escura que a solução padrão, 

indica a possibilidade de a areia ser portadora de compostos orgânicos nocivos. Neste caso, 

recomenda-se a realização de ensaios mais criteriosos. 

 

d) Materiais pulverulentos 

 

 O ensaio do teor de material pulverulento foi realizado de acordo com a norma ABNT 

NBR NM 46 (2003). Entende-se como materiais pulverulentos partículas minerais com 
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dimensão inferior a 0,075 mm, incluindo os materiais solúveis em água presentes nos 

agregados.  

Para a realização deste ensaio a amostra foi umedecida, para evitar segregação, 

homogeneizada, formando duas amostras. Após isso, as amostras foram secas em estufa (105 

°C - 110 °C) até constância de massa, denominando-se como M1 e M2. A amostra M1 foi 

colocada no recipiente e recoberta com água para que fosse feita uma lavagem.  Despejou-se a 

água através das peneiras e o material retido nas peneiras retornou ao recipiente e a operação 

de lavagem foi repetida até que a água de lavagem se tornasse límpida.  

Ao terminar a lavagem, recolocou-se o material no recipiente, recobrindo-o com água, 

e deixando o conjunto em repouso o tempo necessário para decantar as partículas. Retirou-se 

a água em excesso, tomando-se o cuidado para não haver perda de material. Secou-se o 

agregado em estufa (105 °C - 110 °C) até constância de massa e determinou-se sua massa 

final seca (M1F). Este procedimento foi repetido para a amostra M2, determinando-se sua 

massa final seca (M2F). O teor de materiais pulverulentos de cada amostra foi obtido pela 

diferença entre as massas da amostra antes e depois da lavagem, sendo o resultado final 

obtido pela média aritmética das duas determinações. 

 

 

 

4.7.1.3. Agregado graúdo 

 

 A seguir será descrita a metodologia para caracterização do agregado graúdo utilizado 

nesta pesquisa. 

 

a) Massa específica (absoluta), massa específica aparente e absorção 

 

Os ensaios de massa específica (absoluta), massa específica aparente e absorção foram 

realizados de acordo com a norma ABNT NBR NM 53 (2009). A massa específica do 

agregado graúdo é obtida em duas condições: seca e saturada superfície seca. A massa 

específica na condição seca é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, sem 

considerar os vazios permeáveis. A massa específica na condição saturada superfície seca é a 

relação entre a massa do agregado na condição saturada superfície seca e o seu volume, sem 

considerar os vazios permeáveis. Os vazios permeáveis são descontinuidades presentes na 

superfície externa do agregado que na condição saturada superfície seca podem reter água. 
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A massa específica aparente de um agregado é definida como a razão entre a massa do 

agregado seco e seu volume, considerando os poros permeáveis. As determinações de volume 

são feitas na balança hidrostática, pela diferença de massa do material ao ar e submerso. A 

massa específica aparente é utilizada para conversão de traços de concreto e argamassas, de 

massa para volume. 

 

Para realização do ensaio faz-se necessário lavar a amostra e secá-la até constância de 

massa, à temperatura entre 105 °C e 110 °C. Em seguida, resfria-se o agregado, à temperatura 

ambiente.  A massa mínima de amostra de ensaio deve estar em acordo com a especificação 

da norma, considerando a dimensão máxima do agregado (mm).  

Após a lavagem e secagem da amostra, a mesma é imersa em água, à temperatura 

ambiente, por um período de 24 ± 4 h. Após esse período, retira-se o agregado da água, 

enxugando-o e determinando-se a massa da amostra na condição saturada superfície seca, 

registrando o valor obtido como (B). Após isso, coloca-se o material no recipiente, imergindo-

o completamente em água potável, à (23 ± 2)°C. Acopla-se a haste do recipiente na balança e 

procede-se a leitura como (C). Seca-se a amostra até constância de massa, à temperatura entre 

105 e 110 °C, e resfria-se ao ar a temperatura ambiente. Determina-se, em sequência, a massa 

do agregado seco como (A). A massa especifica do agregado na condição seca e saturada 

superfície seca e a massa específica aparente são calculadas respectivamente, pelas Equações 

(4.12), (4.13) e (4.14). 

 

 

Onde: 

ds – massa específica do agregado seco (g/cm3); 

A – massa do agregado seco (g); 

B – massa do agregado na condição saturada superfície seca (g); 

C – massa do agregado imerso em água (g). 

 

 

Onde: 

dss – massa específica do agregado na condição saturada superfície seca(g/cm3); 

B – massa do agregado na condição saturada superfície seca (g); 

C – massa do agregado imerso em água (g). 
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Onde: 

da – massa específica aparente do agregado (g/cm3); 

A – massa do agregado seco (g); 

C – massa do agregado imerso em água (g). 

 

Absorção 

 

A absorção pode ser definida como o aumento de massa do agregado devido ao 

preenchimento de seus poros permeáveis por água, expressa em porcentagem de sua massa 

seca (Cimento Itambé, 2011).  

 A realização do ensaio de absorção é importante, pois indica a porosidade do agregado 

através da quantidade de água absorvida. Agregados muito porosos não devem ser utilizados 

em misturas asfálticas, pois irão absorver o ligante asfáltico, consumindo parte do ligante 

necessário para dar coesão à mistura asfáltica. Para compensar este fato, é necessária uma 

quantidade adicional de ligante asfáltico na mistura (Bernucci et.al., 2008). A absorção do 

agregado é dada pela Equação (4.15). 

 

 

  

Onde:  

a = absorção do agregado (%); 

A – massa do agregado seco (g); 

B – massa do agregado na condição saturada superfície seca (g). 

 

b) Abrasão “Los Angeles” 

 

 O ensaio de abrasão “Los Angeles” foi realizado de acordo com a ABNT NBR NM 51 

(2001). Segundo esta norma a abrasão “Los Angeles” é definida como o desgaste sofrido pelo 

agregado quando colocado na máquina “Los Angeles, juntamente com uma carga abrasiva, 

submetido a um determinado número de revoluções desta máquina à velocidade de 30 a 33 
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rpm. O desgaste é expresso pela porcentagem, em peso, do material que passa, após o ensaio, 

pela peneira de malha quadrada de 1,7 mm.  

Para preparar a amostra é necessário antes definir, dentre as graduações normatizadas 

existentes, qual a graduação que será utilizada.  Fixada a graduação, o material deve ser 

lavado e seco em estufa a uma temperatura entre 105 °C e 110 °C, até atingir peso constante. 

Depois de seco, peneira-se o agregado e quarteiam-se as diferentes porções retiradas nas 

diferentes peneiras, para fornecer a amostra da graduação escolhida. 

Preparada a amostra, esta é adicionada ao tambor juntamente com a carga abrasiva. É 

necessário que o tambor esteja limpo para evitar contaminação da amostra. O tambor é girado 

com velocidade de 30 a 33 rpm até completar 500 rotações para as graduações A, B, C e D e 

1000 rotações para as graduações E, F e G. Após isso, retira-se todo o material do tambor, 

passando-o na peneira com malha de 1,7 mm, rejeitando o material passante. O material retido 

na peneira de 1,7 mm é lavado e seco em estufa a uma temperatura entre 105 °C e 110 °C 

durante, no mínimo, 3 horas. Após isso, retira-se o material da estufa, determinando-se sua 

massa, obtendo-se a massa da amostra lavada e seca (m’n). O resultado da “Abrasão Los 

Angeles” do agregado é calculado pela Equação (4.16). 

 

 

Onde: 

An – abrasão “Los Angeles” da graduação n, com aproximação de 1 %; 

 n – graduação escolhida para o ensaio (A, B, C, D, E, F ou G); 

mn – massa total da amostra seca, colocada na máquina; 

m’n – massa da amostra lavada e seca, após o ensaio (retida na peneira de 1,7 mm).  

 

Os valores permitidos para o desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles são: pedra 

britada ≤ 40 %; pedregulho ≤ 50 %; laterita – depende da experiência local. A interpretação 

do resultado deverá considerar a composição mineralógica, estrutura da rocha e aplicação do 

agregado.  

 

4.7.2. Ensaio Marshall  

 

O ensaio Marshall foi realizado de acordo com a norma DNER-ME 107/94 (Mistura 

betuminosa a frio, com emulsão asfáltica). Esta norma apresenta o procedimento para 
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determinação da estabilidade e fluência de mistura betuminosa usinada a frio, com emulsão 

asfáltica catiônica, com emprego do equipamento Marshall. 

A estabilidade é definida como a carga, em kgf, sob a qual o corpo de prova rompe 

quando submetido à compressão diametral. A fluência é a deformação, em mm, que o corpo 

de prova sofre quando rompe no ensaio de compressão diametral. Além da estabilidade e 

fluência, o ensaio Marshall fornece parâmetros como densidade, volume de vazios, vazios do 

agregado mineral e relação betume vazios das misturas asfálticas.  

 

4.7.2.3. Dosagem das misturas asfálticas com emulsão convencional  

 
Nesta pesquisa, iniciou-se o desenvolvimento das misturas asfálticas a frio utilizando-

se a emulsão asfáltica convencional.  A faixa granulométrica definida para a preparação das 

misturas asfálticas foi a faixa C do DNIT (DNIT 031/2006-ES). A Tabela 4.1 mostra a faixa 

C (DNIT) e a faixa de trabalho utilizada.  

 

Tabela 4.1. Curva granulométrica utilizada na moldagem dos corpos de prova 

Peneiras Faixa C 

DNIT 

Curva de trabalho 

(Centro da faixa) 

Série ASTM Abertura (mm) % passante % passante % retida 

2” 50,8 - - - 

11/2” 38,1 - - - 

1” 25,4 - - - 

3/4” 19,1 100 100 0 

1/2” 12,7 80 – 100 90 10 

3/8” 9,5 70 - 90 80 10 

N°4 4,8 44 – 72 58 22 

N°10 2,0 22 – 50 36 22 

N°40 0,42 8 – 26 17 19 

N°80 0,18 4 – 16 10 7 

N°200 0,075 2 - 10 6 4 

Fundo    6 
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 Após definida a faixa granulométrica a ser utilizada, preparou-se a composição 

granulométrica dos agregados necessários para confecção de três corpos de prova para cada 

teor de emulsão.  

De acordo com o Instituto de Asfalto (2002), a quantidade de asfalto a ser utilizada nas 

misturas a frio pode ser determinada através de procedimentos laboratoriais ou através de 

fórmulas que dêem o valor aproximado de ligante para a mistura inicial. Nesta pesquisa, o 

teor de emulsão asfáltica a ser utilizado na mistura a frio foi estimado de acordo com a 

seguinte fórmula empírica:  

 

 

 

Onde: 

 

P = porcentagem de emulsão asfáltica total por peso de agregado seco; 

A = porcentagem de agregado retido até a peneira de 2,36 mm (n°8); 

B = porcentagem de agregado passante na peneira de 2,36 mm (n°8) e retido na peneira de 75 

µm (n° 200); 

C = porcentagem de agregado passante na peneira de 75 µm (n° 200). 

 

De acordo com a composição granulométrica definida (baseada na faixa C do DNIT), 

os parâmetros A, B e C correspondem, respectivamente, aos seguintes valores: A = 64 %, B= 

30 % e C = 6 %. De acordo com a fórmula descrita, o teor de emulsão asfáltica calculado foi 

de 6,58 %, definindo-se os teores de emulsão asfáltica a serem adicionados aos corpos de 

prova em: 5, 6 e 7 %. A emulsão foi misturada aos agregados nos teores mencionados e em 

seguida foram moldados os corpos de prova, aplicando-se 75 golpes em cada face do corpo-

de-prova.  

A norma DNER-ME 107/94 relata que cada corpo de prova deve pesar 

aproximadamente 1200 g, com altura de 63,5 mm + 1,3 mm e o tempo de cura deve ser de 24 

h, a uma temperatura de 60 °C.  

Após a moldagem dos corpos de prova, estes ficaram em processo de cura e, em 

seguida, foram extraídos do molde, medidos e pesados, ao ar e pelo método hidrostático, para 

calcular as densidades aparente e teórica. Os valores da densidade aparente e teórica serão 

mostrados no Capitulo 5.  A Figura 4.9 mostra o fluxograma de obtenção da mistura asfáltica 

a frio com emulsão asfáltica convencional. 
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Figura 4.9. Fluxograma de obtenção da mistura asfáltica a frio com emulsão convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.10 mostra os procedimentos para a realização do ensaio Marshall. A Tabela 4.2 

mostra as pesagens realizadas pelo método tradicional e pelo método hidrostático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura da emulsão asfáltica 
com os agregados e moldagem 

dos corpos de prova 

Processo de cura; extração do 
molde; medição e pesagem dos 
corpos de prova e rompimento  
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Figura 4.10. Procedimentos para realização do ensaio Marshall 
(a) Pesagem dos agregados; (b) mistura asfáltica; (c) molde para confecção do 

corpo de prova; (d) corpo de prova; (e); prensa Marshall; (f) corpo de prova após rompimento  

 

Fonte: Lima (2012) 
 

Tabela 4.2. Características dos corpos de prova obtidos com emulsão asfáltica convencional. 
Corpos de prova sem parafina Corpos de prova com parafina Corpos 

de prova 
Altura (cm) 

Peso ao ar (g) Peso na água (g) Peso ao ar (g) Peso na água (g) 

1 6,2 1211,9 702,7 1228,5 700,7 

2 6,2 1170,9 681,5 1192,1 677,5 

3 6,3 1266,4 739,2 1297,2 732,3 

4 6,5 1250,1 730,4 1270,6 727,5 

5 6,75 1329,4 776,2 1351,2 771,6 

6 6,8 1320,8 769,7 1343,9 764,2 

7 6,85 1347,1 782,3 1370,5 778,4 

8 6,6 1300,5 761,9 1323,7 757,1 

9 6,5 1278,4 748,3 1299,6 745,2 

 

4.7.2.2. Dosagem das misturas asfálticas com emulsão asfáltica modificada 

 

As misturas asfálticas a frio com emulsão asfáltica modificada com resíduo de botão, 

de sandália e de tênis foram desenvolvidas após a escolha do melhor teor de emulsão asfáltica 
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convencional na mistura asfáltica. O melhor teor (7 %) foi determinado através dos resultados 

de estabilidade e fluência das misturas asfálticas a frio com emulsão asfáltica convencional.  

A faixa granulométrica para composição dos corpos de prova, assim como a 

metodologia para confecção, cura e rompimento destes foi à mesma utilizada para as misturas 

com emulsões asfálticas convencionais. A Tabela 4.3 mostra as pesagens feitas com os corpos 

de prova ao ar e pelo método hidrostático.  

 

Tabela 4.3. Características dos corpos de prova obtidos com as emulsões asfálticas 
modificadas. 

Corpos de prova sem parafina Corpos de prova com parafina Corpos de 

prova 

Altura (cm) 

Peso ao ar (g) Peso na água (g) Peso ao ar (g) Peso na água (g) 

1 RB* 6,86 1296,3 740,0 1314,9 734,9 

2 RB 6,80 1300,8 742,3 1315,5 737,5 

3 RB 7,0 1349,8 770,9 1380,8 765,2 

1 RT** 6,23 1171,9 664,7 1195,4 662,7 

2 RT 6,13 1173,3 663,9 1192,7 664,4 

3 RT 6,03 1123,9 631,2 1147,0 627,5 

1 RS*** 6,53 1278,8 728,8 1304,4 727,0 

2 RS 6,63 1243,4 705,4 1272,4 702,6 

3 RS 6,43 1234,8 699,9 1256,9 698,7 

(*)RB – resíduo de botão    (**) RT – resíduo de tênis    (***) RS – resíduo de sandália 

 
4.7.2.3. Massa específica aparente e teórica da mistura asfáltica a frio 

 

A massa específica aparente, também denominada de densidade aparente, pode ser 

definida como a relação entre a massa seca do corpo-de-prova e seu volume aparente. O 

volume aparente do corpo-de-prova pode ser determinado experimentalmente através da 

diferença entre a massa do corpo de prova pesada em balança convencional e a massa pesada 

submersa em uma balança hidrostática. A densidade aparente é calculada através da Equação 

(4.18). 

 

 

Onde: 
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Da = densidade aparente (g/cm3); 

A = peso do corpo de prova no ar (g); 

B = peso do corpo de prova parafinado no ar (g); 

C = peso do corpo de prova parafinado imerso em água (g); 

Dp = densidade da parafina (0,89). 

 

A massa específica teórica máxima, também denominada de densidade máxima 

teórica (DMT), é calculada em função das massas específicas reais dos componentes da 

mistura asfáltica e da proporção de cada componente presente na mistura, de acordo com a 

Equação (4.19). 

 

Onde:  

 

% Ag, % Am, %f, % a = porcentagens do agregado graúdo, agregado miúdo, fíler e asfalto, 

respectivamente, expressas em relação a massa total da mistura asfáltica; 

 

Gag, Gam, Gf, Ga = massas específicas reais do agregado graúdo, agregado miúdo, fíler e do 

asfalto, respectivamente. 

 

4.7.2.4. Parâmetros volumétricos da mistura asfáltica a frio 

 

Os parâmetros volumétricos relacionados a mistura asfáltica a frio compreendem o 

volume de vazios, os vazios com betume, os vazios do agregado mineral e a relação 

betume/vazios.  

 

• Volume de vazios (Vv) 

 

O volume de vazios é definido como os vazios de ar presentes na mistura asfáltica 

compactada. O volume de vazios é calculado através da Equação (4.20). 

 

 

Onde: 



Metodologia 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                        64 

DMT – densidade média teórica; 

Da – densidade aparente. 

 

• Vazios com betume (VCB) 

 

Os vazios preenchidos com betume podem ser definidos como o volume de vazios 

preenchidos pelo material betuminoso na mistura, expresso percentualmente em relação ao 

volume total aparente do corpo de prova. Os vazios com betume são calculados de acordo 

com a Equação (4.21). 

 

 

 

Onde: 

Da = densidade aparente; 

% a = porcentagem de emulsão asfáltica; 

Ga = massa específica real do asfalto. 

 

• Vazios do agregado mineral (VAM) 

 

Os vazios do agregado mineral podem ser definidos como o espaço intergranular de 

vazios entre as partículas de agregados numa mistura compactada, que inclui os vazios de ar e 

o teor de asfalto efetivo, expresso como porcentagem do volume total. Os vazios do agregado 

mineral são calculados de acordo com a Equação (4.22). 

 

 

 

Onde: 

Vv = volume de vazios; 

VCB = vazios com betume. 
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• Relação betume/vazios (RBV) 

 

A relação betume/vazios pode ser definida como a porcentagem de vazios preenchidos 

pelo betume em relação aos vazios totais do agregado mineral. A relação betume/vazios é 

calculada de acordo com a Equação (4.23). 

 

 

Onde:  

VCB = vazios com betume; 

VAM = vazios do agregado mineral. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 5 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5. Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados referentes à caracterização 

dos resíduos poliméricos, dos agregados minerais e da obtenção e caracterização das emulsões 

asfálticas convencionais e modificadas. São apresentados, também, os resultados referentes às 

misturas asfálticas a frio. 

Para as emulsões asfálticas convencionais foram desenvolvidas doze emulsões, 

variando-se a composição da mesma, com o intuito de obter uma emulsão que atendesse aos 

requisitos exigidos pela norma (DNER-EM 369/97). Para as emulsões asfálticas modificadas, 

foram desenvolvidas dezesseis emulsões, variando-se o tipo e o teor de resíduo polimérico, 

mantendo-se os demais componentes constantes.  

Após a obtenção das emulsões asfálticas convencionais e modificadas, foram feitos os 

ensaios de caracterização. Devido à falta de uma especificação técnica para emulsões 

modificadas com os resíduos utilizados neste trabalho, as propriedades físicas das emulsões 

modificadas foram analisadas tendo como parâmetro a especificação para emulsões asfálticas 

catiônicas (DNER-EM 369/97). 

Quanto às misturas asfálticas a frio, utilizou-se o método de dosagem Marshall para 

determinação do teor de ligante. Inicialmente foram desenvolvidas as misturas asfálticas 

utilizando as emulsões convencionais, determinando-se o melhor teor de ligante. Em seguida, 

com o melhor teor de ligante, desenvolveu-se as misturas asfálticas com as emulsões 

modificadas com os resíduos de botão, sandália e tênis. 

 

5.1. Caracterização dos resíduos poliméricos 

 

Os resíduos poliméricos utilizados nesta pesquisa são provenientes da indústria de 

botões (aparas de botão) e da indústria calçadista (sandália e tênis). Para a caracterização 

destes resíduos foram realizadas as seguintes análises: granulometria, espectroscopia no 

infravermelho e análise termogravimétrica. Os resultados obtidos são apresentados e 

discutidos nos itens seguintes.  
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5.1.1. Análise granulométrica 
  

A seguir são apresentados os resultados referentes à análise granulométrica dos 

resíduos de botão, sandália e tênis como recebidos e após moagem. 

 

5.1.1.1. Resíduo de botão 

 

O resíduo polimérico de botão utilizado nesta pesquisa corresponde a aparas 

resultantes do processo de corte de botões. Inicialmente foi realizada uma análise 

granulométrica deste material como recebido da indústria. A Tabela 5.1 apresenta a 

distribuição granulométrica do resíduo polimérico de botão como recebido da indústria e a 

Figura 5.1 representa essa distribuição granulométrica. 

 

Tabela 5.1. Distribuição granulométrica do resíduo de botão como recebido da indústria. 

Peneiras Aberturas 
Di (mm) 

Di médio 
(mm) 

Fração 
(i – 1) / i 

Fração média 
retida 

3,5 5,60 - - 0,0023 
5 4,00 4,8 3,5/5 0,17245 
8 2,36 3,18 5/8 0,58595 
14 1,40 1,88 8/14 0,1452 
18 1,00 1,20 14/18 0,0514 
20 0,850 0,925 18/20 0,0114 
40 0,425 0,6375 20/40 0,0233 
70 0,212 0,3185 40/70 0,004 
140 0,106 0,159 70/140 0,0024 
270 0,053 0,0795 140/270 0,0009 
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Figura 5.1. Distribuição granulométrica do resíduo de botão como recebido da indústria. 

 

 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.1 e na Figura 5.1, observa-se 

que aproximadamente 90% do material encontra-se na faixa granulométrica com diâmetros 

entre 1,4 e 5,6 mm (ASTM 14 e ASTM 3,5), sendo esta faixa granulométrica considerada de 

difícil incorporação ao ligante asfáltico. 

Pesquisadores como Oda (2001), Bringel et al. (2006), Alencar et al. (2006), Lucena 

(2002) e Botaro, (2006), que utilizaram em seus trabalhos modificadores de asfalto, citam a 

granulometria como um fator que pode influenciar no desempenho das misturas asfálticas 

obtidas.  

Com o objetivo de encontrar uma faixa granulométrica mais adequada a incorporação 

do resíduo de botão, foi realizada uma moagem, utilizando um moinho de bolas (RENARD - 

modelo V MP-1), obtendo-se um material fino, sendo realizada uma nova análise 

granulométrica. A Tabela 5.2 mostra a distribuição granulométrica do resíduo polimérico após 

a moagem e a Figura 5.2 representa essa distribuição granulométrica. 
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Tabela 5.2. Distribuição granulométrica do resíduo polimérico de botão após moagem. 
Peneiras Aberturas 

Di (mm) 
Di médio 
(mm) 

Fração 
(i – 1) / i 

Fração média 
retida  

8 2,36 - - 0,0089 
14 1,4 1,88 8/14 0,0219 
18 1,0 1,20 14/18 0,0792 
20 0,850 0,925 18/20 0,0596 
40 0,425 0,6375 20/40 0,4586 
70 0,212 0,3185 40/70 0,1967 
140 0,106 0,159 70/140 0,1014 
270 0,053 0,0795 140/270 0,0677 
325 0,045 0,049 270/325 0,0039 
400 0,038 0,0415 325/400 0,0015 

 

Figura 5.2. Distribuição granulométrica do resíduo de botão após moagem. 

 

 

Através da Tabela 5.2 e Figura 5.2, verifica-se que aproximadamente 75% do resíduo 

polimérico encontra-se na faixa granulométrica com diâmetros médios entre 0,106 e 0,425 

mm (ASTM 140 e ASTM 40). Resolveu-se utilizar o material com diâmetro ≤ 0,6375 mm, 

faixa granulométrica considerada adequada para a adição do resíduo polimérico à emulsão 

asfáltica, por tratar-se de um pó fino. 
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5.1.1.2. Resíduo de sandália 

 

O resíduo polimérico de sandália utilizado nesta pesquisa corresponde às aparas 

resultantes do processo de corte. Este material foi cedido pela indústria e, devido ao seu 

tamanho, foi necessário fazer a moagem em um moinho de facas (INNOVA - modelo IN – 

680), para em seguida realizar a análise granulométrica. A Tabela 5.3 e a Figura 5.3 

apresentam os resultados obtidos para o resíduo de sandália.  

 

Tabela 5.3. Distribuição granulométrica do resíduo de sandália após moagem. 

Peneiras Aberturas 
Di (mm) 

Di médio 
(mm) 

Fração 
(i – 1) / i 

Fração média 
retida 

8 2,36 - - 0,1214 
14 1,4 1,88 8/14 0,2591 
18 1,0 1,20 14/18 0,26 
20 0,850 0,925 18/20 0,1137 
40 0,425 0,6375 20/40 0,1625 
70 0,212 0,3185 40/70 0,0402 
140 0,106 0,159 70/140 0,0316 
270 0,053 0,0795 140/270 0,0111 

 

Figura 5.3. Distribuição granulométrica do resíduo de sandália após moagem. 

 

 

Verifica-se, através dos dados apresentados na Tabela 5.3 e na Figura 5.3, que mesmo 

após a moagem, a maior parte do resíduo de sandália, aproximadamente 64 %, encontrava-se 

na faixa granulométrica com diâmetros entre 1,0 mm e 2,36 mm (ASTM 18 e ASTM 8), 
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sendo esta faixa considerada ainda inadequada para a adição destes resíduos. Para melhor 

aproveitamento do material, foram feitas novas moagens para atingir a faixa desejada. Desta 

maneira, optou-se por utilizar os resíduos com diâmetro ≤ 0,6375 mm. 

 

5.1.1.3. Resíduo de tênis 

 

O resíduo polimérico de tênis utilizado nesta pesquisa é proveniente de solas de tênis 

que não atenderam as exigências do controle de qualidade da empresa. Este material foi 

cedido pela indústria e, devido ao seu tamanho, foi necessário fazer a moagem em um moinho 

de facas (INNOVA - modelo IN – 680), para em seguida realizar a análise granulométrica. A 

Tabela 5.4 e a Figura 5.4 apresentam os resultados obtidos para o resíduo de tênis.  

 

Tabela 5.4. Distribuição granulométrica do resíduo de tênis após moagem. 

Peneiras Aberturas 
Di (mm) 

Di médio 
(mm) 

Fração 
(i – 1) / i 

Fração média 
retida (∆ φi) 

8 2,36 -  0,1578 
14 1,4 1,88 8/14 0,3825 
18 1,0 1,20 14/18 0,2392 
20 0,850 0,925 18/20 0,0608 
40 0,425 0,6375 20/40 0,1226 
70 0,212 0,3185 40/70 0,0257 
140 0,106 0,159 70/140 0,0094 
270 0,053 0,0795 140/270 0,0017 

 

Figura 5.4. Distribuição granulométrica do resíduo de tênis após moagem. 
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 Verifica-se, através dos dados apresentados na Tabela 5.4 e na Figura 5.4, que mesmo 

após a moagem, a maior parte do resíduo de tênis, aproximadamente 78 %, encontrava-se na 

faixa granulométrica com diâmetros entre 1,0 mm e 2,36 mm (ASTM 18 e ASTM 8), sendo 

esta faixa considerada ainda inadequada para a adição destes resíduos. Para melhor 

aproveitamento do material, foram feitas novas moagens para atingir a faixa desejada. Desta 

maneira, optou-se por utilizar os resíduos com diâmetro ≤ 0,6375 mm. 

 

5.1.2. Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi realizada 

com o objetivo de identificar a composição dos resíduos de botão, de sandália e de tênis.   As 

Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 mostram, respectivamente, os espectros do resíduo de botão, de sandália 

e de tênis obtidos.  

 

Figura 5.5. Espectro no Infravermelho (FTIR) do resíduo polimérico de botão. 

 

 

A Tabela 5.5 apresenta as principais absorções ocorridas na região do infravermelho, para o 
resíduo polimérico de botão utilizado.  
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Tabela 5.5. Atribuições das bandas obtidas no espectro FTIR do resíduo polimérico de botão. 

Número de onda (cm -1) Atribuição da absorção 

1278 C – O 

1452 – 1500 – 1580 - 1600 C = C 

1732 C = O 

2983 C – H 

 

Os dados apresentados na Tabela 5.5 confirmam a estrutura do polímero poliéster para 

o resíduo de botão, sendo este classificado como uma resina de poliéster insaturada.  

 

Figura 5.6. Espectro no infravermelho do resíduo polimérico de sandália 
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Figura 5.7. Espectro no infravermelho do resíduo polimérico de tênis 

 
 

Tabela 5.6. Atribuições das bandas obtidas no espectro FTIR dos resíduos poliméricos de 
sandália e de tênis. 

Comprimento de onda (cm -1) 
 

Atribuição da absorção 

Resíduo polimérico de sandália 
 

490 – 540 – 700 – 750 – 901 
1050 - 1120 

C - X  
C - O 

1450 - 1630 C = C 
1700 C = O 

Resíduo polimérico de tênis 
 

600 – 700 – 881 – 1000  C - X 
1250 C - O 

1380 – 1480 
1750 

N = O 
C = O 

 

Os dados apresentados na Tabela 5.6 confirmam a presença da borracha de estireno-

butadieno (SBR) para o resíduo de sandália e do etileno acetato de vinila (EVA) para o 

resíduo de tênis.  
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5.1.3. Termogravimetria  

 

A análise termogravimétrica foi realizada com o objetivo de avaliar a estabilidade 

térmica dos resíduos poliméricos de botão, sandália e tênis. A Figura 5.8 apresenta as curvas 

termogravimétricas do resíduo polimérico de botão, obtidas em quatro taxas de aquecimento: 

5,0 °C/min, 7,5 °C/min, 10 °C/min e 12,5 °C/min.  

 

Figura 5.8. - Curvas termogravimétricas do resíduo polimérico de botão nas seguintes taxas 
de aquecimento (Ta): 5,0 °C/min, 7,5 °C/min, 10 °C/min e 12,5 °C/min. 

 

 

Observa-se através da Figura 5.8, com as quatro taxas de aquecimento, que o resíduo 

polimérico de botão apresenta uma estabilidade térmica até aproximadamente 240°C, quando 

a partir daí inicia-se sua degradação. 
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As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam, respectivamente, as curvas termogravimétricas dos 

resíduos poliméricos de sandália e de tênis, obtidas a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

 

Figura 5.9. Curva termogravimétrica do resíduo polimérico de sandália a uma taxa de 
aquecimento (Ta) = 10 °C/min. 
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Figura 5.10. Curva termogravimétrica do resíduo polimérico de tênis a uma taxa de 
aquecimento (Ta) = 10 °C/min. 
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Observa-se através das Figuras 5.9 e 5.10, que os resíduos poliméricos de sandália e 

de tênis apresentam, respectivamente, estabilidade térmica até aproximadamente 200°C e 320 

°C, quando a partir daí inicia-se sua degradação térmica, a qual pode ser observada pela 

diminuição da massa dos resíduos. Observa-se também que o resíduo de tênis apresentou 

inicialmente maior estabilidade térmica (320 °C) que o resíduo de sandália, porém verifica-se 

que aproximadamente entre 350 °C e 500 °C houve uma grande perda de massa em um 

intervalo pequeno de temperatura.  

 

5.2. Caracterização da emulsão asfáltica convencional 

 

Para a caracterização das emulsões asfálticas convencionais foram realizados os 

ensaios de: peneiramento, viscosidade Saybolt-Furol, pH, adesividade, sedimentação, e 

resíduo por evaporação. Para o resíduo asfáltico da emulsão foi feito o ensaio de penetração. 

A composição das emulsões asfálticas convencionais e os resultados dos ensaios de 

caracterização são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 5.7 e 5.8.  

 

Tabela 5.7. Composição das emulsões asfálticas convencionais. 

Composição (%) 

Emulsão Asfalto Solvente Emulsificante Água HCl CaCl2 

1 50 15 0,3 34,1 0,3 0,3 

2 50 15 3,0 31,4 0,3 0,3 

3 50 20 0,3 29,1 0,3 0,3 

4 50 20 3,0 26,4 0,3 0,3 

5 55 15 0,3 29,1 0,3 0,3 

6 55 15 3,0 26,4 0,3 0,3 

7 55 20 0,3 24,1 0,3 0,3 

8 55 20 3,0 21,4 0,3 0,3 

9 60 15 0,3 24,1 0,3 0,3 

10 60 15 3,0 21,4 0,3 0,3 

11 60 20 0,3 19,1 0,3 0,3 

12 60 20 3,0 16,4 0,3 0,3 

 
 



Resultados e discussões 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                                       78 
 

Tabela 5.8. Caracterização das emulsões asfálticas convencionais. 

 

As propriedades físicas das emulsões asfálticas convencionais, conforme a Tabela 5.8, 

serão analisadas e discutidas a seguir.  

5.2.1. Peneiramento 
 

 O ensaio de peneiramento tem por objetivo verificar, através da amostra retida na 

peneira ASTM n° 20 (841 µm), se há partículas ou grumos de asfalto com dimensões fora do 

padrão. Este ensaio analisa a emulsão em dois momentos: 

 

a) no momento de sua obtenção, visto que, para alguns ensaios, é necessário fazer o 

peneiramento antes da execução do mesmo;  

 

b) quando a emulsão é armazenada há algum tempo, pois a presença de grumos de asfalto 

é um indicativo de que a emulsão pode ter sofrido processo de ruptura. 

 

De acordo com a norma DNER-EM-369/97, o percentual máximo de emulsão asfáltica 

que poderá ser retida na referida peneira, para emulsões de ruptura rápida, média e lenta é de 

0,1%, em peso. Analisando os resultados apresentados para as amostras no momento de 

obtenção (Tabela 5.8), observa-se que as emulsões asfálticas convencionais não apresentaram 

 Ensaios de caracterização 

Emulsão 
Peneiramento 

(%) 
Viscosidade 

(SSF) 
pH  Sedimen- 

tação (%) 
Resíduo  

Evaporação 
 (%) 

Penetração 
(1/10 mm) 

1 0 1198 1,32 0,01 52,64 51,33 
2 0 598 1,54 0,00 56,44 55,66 
3 0 407 1,63 0,97 56,77 54,66 
4 0 242 1,26 0,00 55,97 52,66 
5 0 1182 1,61 0,17 58,32 51,66 
6 0 675 1,29 0,03 59,30 67,66 
7 0 457 1,65 0,12 58,81 51,00 
8 0 319 1,27 0,96 59,02 80,66 
9 0 1225 1,83 0,15 61,87 79,33 
10 0 894 1,73 0,77 65,78 109,33 
11 0 616 1,87 0,77 66,57 98,66 
12 0 462 1,69 0,00 65,64 115,33 
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material retido na peneira ASTM n° 20 (841 µm). Isto indica que, durante o processo de 

moagem para obtenção da emulsão, a energia mecânica fornecida pelo moinho coloidal foi 

suficiente para prover emulsões com partículas de diâmetro inferior a 841 µm, satisfazendo às 

exigências da norma. 

 

5.2.2. Viscosidade Saybolt Furol 
 

A importância do ensaio de viscosidade se deve ao fato de que através da relação 

viscosidade versus temperatura é feita a avaliação da consistência das emulsões asfálticas para 

que estas possam ser indicadas para as operações de campo (Marques, 2007).  

De acordo com os resultados da emulsão asfáltica convencional (Tabela 5.8) observa-

se que houve um aumento da viscosidade de acordo com o aumento do teor de asfalto 

utilizado na emulsão (50, 55 e 60 %). Analisando a viscosidade em relação ao solvente e 

emulsificante, verifica-se que para os três teores de asfalto utilizados, houve uma diminuição 

da viscosidade na medida em que se aumentou o teor de solvente e de emulsificante. As 

emulsões que apresentaram menores viscosidades foram as que continham 20 % de solvente e 

3 % de emulsificante. O solvente ao ser adicionado ao asfalto diminui sua viscosidade. No 

caso da emulsão asfáltica a mobilidade das gotas de asfalto é prejudicada pela viscosidade do 

asfalto logo, se a viscosidade do asfalto diminui pela adição do solvente, a mobilidade das 

gotas aumenta diminuindo assim a viscosidade da emulsão asfáltica.  

De acordo com a especificação para emulsões asfálticas catiônicas (DNER-EM 

369/97), as emulsões asfálticas de ruptura rápida (RR 2C) e de ruptura média (RM 2C) devem 

apresentar, na temperatura de ensaio (50°C), viscosidade no intervalo de 100 - 400 SSF. 

Observa-se que as emulsões 4 e 8 apresentaram valores de acordo com a especificação 

técnica, sendo a emulsão 4 a de menor valor de viscosidade (242 SSF). A Figura 5.11 mostra 

a variação da viscosidade em relação aos teores de asfalto, solvente e emulsificante.  
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Figura 5.11. Viscosidade Saybolt Furol das emulsões asfálticas convencionais de acordo com 
o teor de asfalto, solvente e emulsificante utilizados. 

 

 

5.2.3. Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

Segundo Baumgardner (2006) as emulsões asfálticas catiônicas devem apresentar pH 

na faixa entre 1 e 7. A norma DNER-EM 369/97 especifica apenas o valor do pH para 

emulsões asfálticas catiônicas de ruptura lenta (RL-1C), devendo estas emulsões apresentarem 

valor máximo de pH igual a 6,5. De acordo com a ABNT NBR 6299 (2005), as medidas de 

pH de emulsões asfálticas devem ser efetuadas na temperatura entre 20 e 30 °C. Nesta 

pesquisa o pH das emulsões asfálticas foi medido a 25 °C. Conforme a Tabela 5.8, verifica-se 

que todas as emulsões desenvolvidas possuem pH na faixa ácida (1 a 6,5), com valores 

variando de 1,26 a 1,87.  

 

5.2.4. Adesividade 
 

O ensaio de adesividade (resistência à água) foi realizado de acordo com a ABNT 

NBR 6300 (2009). Este ensaio tem como objetivo determinar a resistência à água 

(adesividade) do asfalto residual, proveniente da ruptura das emulsões asfálticas catiônicas 

aplicadas sobre agregados graúdos secos. O resultado deste ensaio é aferido através da 

observação visual. A norma DNER-EM 369/97 especifica valores de cobertura mínima (%) 

para emulsões asfálticas catiônicas, conforme a Tabela 5.9.  
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Tabela 5.9. Cobertura mínima dos agregados pela emulsão asfáltica. 
Resistência à água, % 
mínimo de cobertura. 

 
Ruptura rápida Ruptura média Ruptura lenta 

Agregado seco 
 

80 80 80 

Agregado úmido 
 

80 60 60 

Fonte: DNER-EM 369/97 

 

De acordo com a Figura 5.12, a qual mostra as etapas realizadas durante este ensaio, 

observa-se que houve uma ótima aderência entre a emulsão asfáltica e os agregados e que 

estes, mantiveram-se cobertos após o período de experimento. 

 

Figura 5.12. Resultado visual do ensaio de adesividade da emulsão asfáltica 
(a) - agregado; (b) - agregado coberto pela emulsão asfáltica; (c) - agregado coberto 

pela emulsão imerso em água; (d) - agregado coberto após 72 h imerso em água. 

 

Fonte: Lima (2012)  
 

5.2.5. Sedimentação 
 

O ensaio de sedimentação foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6570 (2010). 

Este ensaio permite avaliar a estabilidade da emulsão asfáltica em relação ao armazenamento. 

A especificação para emulsões asfálticas catiônicas (DNER-EM 369/97) estabelece que o 

valor da sedimentação permitido é de 5 % em peso máximo por diferença entre a base e o 
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topo da proveta. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.8, verifica-se que os 

valores de sedimentação foram mínimos, com o maior valor de sedimentação correspondendo 

a 0,97 %. Este resultado indica que tais emulsões podem ser armazenadas por certo período de 

tempo sem que haja separação entre suas fases constituintes (quebra da emulsão). 

 

5.2.6. Resíduo por evaporação 
 

O ensaio de resíduo por evaporação foi realizado de acordo com a ABNT NBR 14376 

(2007). O ensaio do resíduo por evaporação é um teste investigativo que indica o teor de 

asfalto presente na emulsão asfáltica. De acordo com os resultados obtidos para a emulsão 

asfáltica convencional (Tabela 5.8), observa-se que os valores dos resíduos asfálticos obtidos 

são superiores aos teores de asfalto adicionados. Essas diferenças ocorrem, provavelmente, 

devido à presença de traços do solvente que não evaporou totalmente durante o ensaio e, 

também, devido à presença de traços do emulsificante. A Figura 5.13 mostra a influencia do 

solvente e do emulsificante no resíduo asfáltico por evaporação. 

 

Figura 5.13. Resíduo por evaporação das emulsões asfálticas convencionais de acordo com o 
teor de solvente e de emulsificante utilizado. 
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5.2.7. Penetração 
 

O ensaio de penetração foi realizado de acordo com a ABNT NBR 6576 (2007). Este 

ensaio tem como objetivo indicar a consistência do resíduo asfáltico proveniente da emulsão 

asfáltica. Segundo o DNER (1996), apenas o ensaio de penetração não caracteriza com 

exatidão a qualidade do asfalto, contudo fornece uma indicação do seu grau de dureza, sendo 

utilizado como parâmetro de classificação. Asfaltos com penetração abaixo de 15 (1/10 mm) 

estão associados a asfaltos envelhecidos e quebradiços.  

De acordo com a especificação técnica (DNER-EM 369/97) as emulsões asfálticas 

catiônicas de ruptura rápida, média e lenta podem apresentar penetração no intervalo de 50 - 

250 (1/10 mm). Tendo em vista que a determinação da penetração é realizada com o asfalto 

proveniente do ensaio de resíduo por evaporação, sua variação se deu, também, devido a 

presença de traços de solvente e também do emulsificante. Verifica-se que todas as emulsões 

asfálticas encontram-se de acordo com a especificação e àquelas que contêm maior teor de 

emulsificante apresentam valores de penetração mais elevados. A Figura 5.14 mostra a 

variação da penetração de acordo com o teor de solvente e emulsificante utilizado. 

 

Figura 5.14. Penetração no resíduo asfáltico das emulsões convencionais de acordo com o teor 
de solvente e emulsificante utilizado. 
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5.3. Comportamento da emulsão asfáltica através de isorespostas 

 

Para uma melhor compreensão sobre o comportamento de algumas propriedades das 

emulsões asfálticas, tais como viscosidade, resíduo por evaporação e penetração, foram 

elaboradas as superfícies de isorespostas. Utilizou-se para obtenção dos modelos o 

planejamento fatorial 23. Os fatores (variáveis) utilizados foram o teor de asfalto, teor de 

solvente e teor de emulsificante. A Tabela 5.10 mostra a matriz utilizada para a obtenção dos 

modelos. Para o teste dos modelos obtidos utilizou-se os dados das emulsões contendo 55% 

de asfalto. As Figuras 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18 mostram o comportamento destas propriedades 

em relação ao teor de asfalto, solvente e emulsificante.  

 

Tabela 5.10. Matriz utilizada para a obtenção dos modelos 

Matriz  
 

Asfalto 
 

Solvente Emulsificante Viscosidade 
(SSF) 

Resíduo 
(%) 

Penetração 
(0,1 mm) 

- - - 1198 52,64 51,33 

- - + 598 56,44 55,66 

- + - 407 56,77 54,66 

- + + 242 56,09 52,66 

+ - - 1225 61,87 79,33 

+ - + 894 65,78 109,33 

+ + - 616 66,57 98,66 

+ + + 462 65,64 115,33 
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Figura 5.15. Influencia do teor de asfalto e do teor de solvente na viscosidade da emulsão 
asfáltica, mantendo fixo o emulsificante em (+1). 

(z = viscosidade; x = teor de asfalto; y = teor de solvente) 
 

Viscosidade x (teor de asfalto x teor de solvente)

 1200 
 1000 
 800 
 600 

z = 1154,3224 + 0,9156*x - 7,0880*y + 0,0050*x*y + 0,0134*1*x + 0,0294*1*y - 5,2071

 
 
 

A Figura 5.15 mostra a influencia do teor de asfalto e de solvente na viscosidade da 

emulsão asfáltica. Observa-se que, dentro da faixa avaliada, a viscosidade da emulsão 

asfáltica permanece inalterada quando há um aumento do teor de asfalto. Porém, nota-se que 

o teor de solvente apresenta uma maior influência na viscosidade, com a viscosidade da 

emulsão asfáltica diminuindo à medida que o teor de solvente aumenta. 
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Figura 5.16. Influencia do teor de asfalto e do teor de solvente no resíduo por evaporação da 
emulsão asfáltica mantendo fixo o emulsificante em (+1). 

(z = resíduo por evaporação; x = teor de asfalto; y = teor de solvente) 
 

Resíduo por evaporação x (teor de asfalto x teor de solvente)

 66 
 64 
 62 
 60 
 58 
 56 
 54 

z = 52,7795 + 0,0911*x + 0,0406*y +0,00004325*x*y - 0,0000009611*1*x - 0,0004*1*y + 0,0373

 

A Figura 5.16 mostra a influencia do teor de asfalto e de solvente no resíduo por 

evaporação da emulsão asfáltica. Observa-se que o resíduo por evaporação aumenta com o 

aumento no teor de asfalto. Para o solvente observa-se, dentro da faixa avaliada, que este 

exerce pouca influência no resíduo por evaporação.  
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Figura 5.17. Influencia do teor de solvente e do teor de emulsificante no resíduo por 
evaporação da emulsão asfáltica mantendo fixo o asfalto em (+1) 

(z = resíduo por evaporação; x = teor de solvente; y = teor de emulsificante). 
 

Resíduo por evaporação x (teor de solvente x teor de emulsificante)

z = 52,7795 + 0,0406*x +0,0373*y + 0,00004325*1*x - 0,0000009611*1*y - 0,0004*x*y + 0,0911

 

A Figura 5.17 mostra a influência do teor de solvente e de emulsificante no resíduo 

por evaporação da emulsão asfáltica. Observa-se que o resíduo asfáltico por evaporação 

apresenta valores maiores para teores de solvente e de emulsificante também maiores, 

indicando a presença de traços de solvente e de emulsificante no resíduo e evidenciando a 

influência destas variáveis no resíduo por evaporação da emulsão asfáltica. 
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Figura 5.18. Influencia do teor de solvente e do teor de emulsificante na penetração do asfalto 
proveniente da emulsão asfáltica, mantendo fixo o asfalto em (+1). 

(z = penetração; x = teor de solvente; y = teor de emulsificante) 
 

Penetração x (teor de solvente x teor de emulsificante)

 58 
 56 
 54 
 52 

z = 50,8584 + 0,0500*x + 0,0607*y + 0,0012*1*x + 0,0021*1;*y - 0,0009*x*y + 0,2949

 

A Figura 5.18 mostra a influencia do solvente e do emulsificante na penetração do 

asfalto proveniente da emulsão asfáltica. Observa-se que o aumento no teor de solvente 

aumenta a penetração, pois a presença do solvente diminui a dureza do asfalto, deixando-o 

menos rígido. Quanto ao emulsificante, observa-se também, que o aumento no teor de 

emulsificante resulta em um aumento na penetração do asfalto.  

 

A Tabela 5.11 apresenta os valores observados, preditos, residuais e erros das 

propriedades das emulsões asfálticas convencionais. Observa-se que os modelos foram 

preditivos para a determinação da viscosidade, do resíduo por evaporação e da penetração, os 

quais apresentaram erros mínimos.   

Os gráficos de Pareto, os quais avaliam a significância estatística de cada variável 

dentro do sistema, juntamente com os efeitos estimados, (R2), são mostrados no capítulo de 

anexos.  



Resultados e discussões 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                                       89 
 

Tabela 5.11. Valores observados, preditos, residuais e erros das propriedades das emulsões 
asfálticas convencionais 

Valores   

Observado Predito Residual Erro (%)  

Ensaio Viscosidade Saybolt Furol fixando o emulsificante em (+1) e (-1) 

1 1198 1165,75 32,25 2,69 

2 598 630,23 - 32,25 5,38 

3 407 439,25 - 32,25 7,92 

4 242 209,73 32,25 13,33 

5 1225 1257,25 - 32,25 2,63 

6 894 861,73 32,25 3,60 

7 616 583,75 32,25 5,23 

8 462 494,23 - 32,25 6,97 

Ensaio Resíduo por evaporação fixando o asfalto em (+1) e (-1) e o emulsificante 

em (+1) e (-1) 

1 52,64 52,61 0,03 0,0569 

2 56,44 56,47 - 0,03 0,0531 

3 56,77 56,80 - 0,03 0,0528 

4 55,97 55,94 0,03 0,0536 

5 61,87 61,90 - 0,03 0,0484 

6 65,78 65,75 0,03 0,0456 

7 66,57 66,54 0,03 0,0450 

8 65,64 65,67 0,03 0,0457 

Ensaio Penetração fixando o asfalto em (+1) e (- 1) 

1 51,33 50,45 0,875 1,71 

2 55,66 56,53 - 0,875 1,56 

3 54,66 55,53 - 0,875 1,59 

4 52,66 51,78 0,875 1,67 

5 79,33 80,20 - 0,875 1,09 

6 109,33 108,45 0,875 0,80 

7 98,66 97,78 0,875 0,89 

8 115,33 116,20 - 0,875 0,75 

 

A Tabela 5.12 apresenta os dados referentes às emulsões contendo 55% de asfalto. 

Observa-se que os modelos foram preditivos para a determinação da viscosidade e do resíduo 
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por evaporação. Para a penetração, entretanto, observa-se que o modelo obtido não se 

adequou aos dados experimentais. 

 
Tabela 5.12. Propriedades das emulsões asfálticas convencionais obtidas e calculadas para as 

emulsões contendo 55 % de asfalto 
Viscosidade 

(SSF) 
Resíduos 

(%) 
Penetração 
(0,1 mm) Asfalto 

(%) 
Solvente 

(%) 

Emulsi-
ficante 

(%) Obtida Calculada 

Erro 
(%) 

Obtido Calculado 

Erro 
(%) 

Obtida Calculada 

Erro 
(%) 

55 
 

15 0,3 1182 1211,50 2,49 58,32 57,17 1,97 51,66 65,33 26,46 

55 
 

15 3,0 675 745,98 10,50 59,30 61,03 2,91 67,66 82,50 21,93 

55 
 

20 0,3 457 511,50 11,92 58,81 61,55 4,65 51,00 76,66 50,31 

55 
 

20 3,0 319 351,98 10,33 59,02 60,70 2,84 80,66 83,97 4,10 

 

5.4. Estudo da estabilidade das emulsões asfálticas convencionais 

 

O estudo da estabilidade compreendeu a análise de doze emulsões asfálticas 

convencionais, em cujas composições variou-se o teor de asfalto, solvente, emulsificante e, 

água, conforme a Tabela 5.8. Os resultados são apresentados a seguir. 

A Figura 5.19 mostra a transmitância da luz em função do tempo e da posição da 

amostra dentro da cubeta para as emulsões de 1 a 4. Estas emulsões apresentam em sua 

composição o mesmo teor de asfalto (50%), variando-se o teor de solvente, emulsificante e de 

água (Tabela 5.8).  
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Figura 5.19. Transmissão da luz em função da posição das amostras na cubeta, para as 
emulsões asfálticas convencionais de 1 a 4, a 40 °C, durante 2 horas (4000 rpm). 

 
  

Analisando a Figura 5.19 observa-se que as quatro amostras analisadas apresentaram 

elevada estabilidade ao armazenamento ao longo do tempo. Apenas as emulsões 1 e 3 

apresentaram, respectivamente, uma discreta separação no final e no início da cubeta. Isto 

Emulsão 1  Emulsão 2  

Emulsão 3  Emulsão 4  



Resultados e discussões 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                                       92 
 

pode ter ocorrido devido ao menor teor de emulsificante presente na emulsão (0,3 %), não 

sendo suficiente para manter totalmente estável estas emulsões.  

A estabilidade dessas emulsões pode ser comprovada também pela Figura 5.20, onde 

se verifica que as quatro retas representativas das emulsões, não apresentam inclinação em 

seu início, ou seja, quanto menor o ângulo formado no início da reta mais estável é a emulsão. 

 

Figura 5.20. Transmissão integral do receptor de infra-vermelho próximo, em função do 
tempo, para as amostras de emulsões asfálticas convencionais de 1 a 4. 

 
 

 

A Figura 5.21 mostra a transmitância da luz em função do tempo e da posição das 

amostras nas cubetas para as emulsões 5 a 8. Estas emulsões apresentam em sua composição 

o mesmo teor de asfalto (55%), variando-se apenas o teor de solvente, emulsificante e de 

água, conforme a Tabela 5.8. 
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Figura 5.21. Transmissão da luz em função da posição das amostras na cubeta para as 
emulsões asfálticas convencionais de 5 a 8, a 40 °C, durante 2 horas (4000 rpm). 

 

 

Analisando a Figura 5.21 observa-se que apenas a emulsão 5 apresentou clarificação 

da amostra ao longo do comprimento da cubeta, indicando a separação das fases. 

Provavelmente isso se deve ao maior teor de água (29,1%), associado ao menor teor de 

emulsificante (0,3 %), diminuindo a estabilidade da emulsão. Verifica-se também que em 

Emulsão 5  Emulsão 6  

Emulsão 7  Emulsão 8  



Resultados e discussões 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                                       94 
 

comparação com as quatro primeiras emulsões, houve um aumento do teor de asfalto 

enquanto o teor de emulsificante se manteve nas mesmas condições. Deve-se ter em mente 

que o asfalto constitui a fase dispersa da emulsão e que o aumento da sua concentração pode 

favorecer o processo de coalescência, tornando-se, quantitativamente, a presença do 

emulsificante mais importante para manter a emulsão estável. As demais emulsões (6, 7 e 8), 

apesar de alguma variação no comportamento permaneceram estáveis, como pode ser 

observado na Figura 5.22. 

 

Figura 5.22. Transmissão integral do receptor de infra-vermelho próximo, em função do 
tempo, para emulsões asfálticas convencionais de 5 a 8. 

 
 

Analisando a Figura 5.22, verifica-se que as emulsões 6, 7 e 8 apresentaram-se 

estáveis durante todo o ensaio, não apresentando inclinação no início da reta. Já para a 

emulsão 5, verifica-se que em aproximadamente 20 minutos de ensaio observou-se uma 

inclinação na reta, indicando a instabilidade desta emulsão.  

 

A Figura 5.23 mostra a transmitância da luz em função do tempo e da posição da 

amostra na cubeta para as quatro emulsões analisadas. Estas emulsões apresentam em sua 

composição o mesmo teor de asfalto (60%), variando-se apenas o teor de solvente, 

emulsificante e de água, conforme a Tabela 5.8.  
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Figura 5.23. Transmissão da luz em função da posição das amostras na cubeta para as 
emulsões asfálticas convencionais de 9 a 12, a 40 °C, durante 2 horas (4000 rpm). 

 

 

Analisando a Figura 5.23 observa-se que as emulsões 9 e 11 apresentaram-se estáveis, 

enquanto as emulsões 10 e 12 apresentaram separação entre as fases no fundo da cubeta. 

Observa-se também, que estas duas emulsões apresentam 3% de emulsificante em sua 

composição, e esse percentual vinha conferindo estabilidade as demais emulsões.  

Emulsão 9  Emulsão 10  

Emulsão 11  Emulsão 12  
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De acordo com Wang et al. (2012), considerando a teoria da emulsificação, a 

formação da emulsão é mais fácil quando a energia interfacial entre as fases aquosa e oleosa é 

baixa, mas este não é um fator crucial para a estabilidade da emulsão, que depende da camada 

de tensoativo adsorvida e da estabilidade do filme formado. 

Calderon et al. (1993) avaliou o excesso do tensoativo brometo de tetradecil-trimetil-

amônia (TTAB) em uma emulsão catiônica de asfalto-em-água. O conteúdo de asfalto na 

emulsão foi fixado em 60%. O diâmetro das gotículas ficou na faixa de 0,1 a 30 ìm. O 

tensoativo ficou distribuído no seio da fase aquosa e na interface água/óleo. Para valores do 

tensoativo próximos a concentração micelar crítica (cmc), a emulsão permaneceu homogênea, 

enquanto para concentrações maiores ou iguais a duas vezes a cmc (≥ 2 cmc) estes autores 

verificaram a formação de agregados de gotículas de asfalto em equilíbrio com gotículas de 

asfalto isoladas. Devido à gravidade, os agregados de asfalto separaram-se rapidamente da 

fase diluída e um sedimento foi observado no fundo da amostra. Através de estudos 

microscópicos, eles verificaram uma troca permanente entre as gotículas de asfalto livres e 

aquelas presas nos agregados. O processo é inteiramente reversível, significando que a adição 

de água na fase rica em sedimento asfáltico, forma uma nova emulsão homogênea sem 

qualquer mudança no tamanho das gotículas de asfalto. 

 

Nesta pesquisa, observa-se que nas emulsões com 60% de asfalto houve uma 

diminuição no teor de fase aquosa. Com o aumento na quantidade de tensoativo e de asfalto, 

acredita-se que foi formado um número maior de gotículas de asfalto dispersas na fase 

aquosa. Estas gotículas, por estarem dispersas em uma fase aquosa reduzida (menor volume 

de água), mantiveram-se próximas, como se estivessem formando agregados, que 

sedimentaram, indo para o fundo da cubeta provocando uma aparente instabilidade. 

Analisando a Figura 5.24, verifica-se que há uma discreta inclinação das retas 

correspondentes às emulsões 10 e 12, porém não fica constatada a instabilidade dessas 

emulsões. 
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Figura 5.24. Transmissão integral do receptor de infra-vermelho próximo, em função do 
tempo, para emulsões asfálticas convencionais de 9 a 12. 

 
 

Através da caracterização das emulsões asfálticas convencionais, observou-se que as 

emulsões 4 e 8 se enquadraram na especificação técnica (DNER-EM 369/97), quanto a 

viscosidade, sendo a emulsão 4 a de menor viscosidade (242 SSF). Quanto ao ensaio de 

estabilidade acelerada, a emulsão 4 mostrou-se totalmente estável. Logo, esta emulsão foi 

selecionada para o desenvolvimento das emulsões asfálticas modificadas com os resíduos 

poliméricos. 

 

5.5. Caracterização da emulsão asfáltica modificada 

 
Nesta etapa foi realizada a caracterização das emulsões asfálticas modificadas com os 

resíduos de botão, sandália e tênis. Como já mencionado, a emulsão convencional 4 foi a 

selecionada para a adição dos modificadores poliméricos. Esta emulsão apresenta a seguinte 

composição mássica: 50 % de asfalto; 26,4 % de água; 20 % de solvente (querosene); 3% de 

emulsificante (sal de amina quaternário); 0,3 % de ácido (HCl); e 0,3 % de aditivo (CaCl2). O 

percentual de polímero foi adicionado tomando como base o teor de asfalto (massa/massa). A 

composição das emulsões asfálticas modificadas são apresentadas na Tabela 5.13.  

Para a caracterização das emulsões asfálticas modificadas foram realizados os ensaios 

de: peneiramento, viscosidade Saybolt-Furol, pH, adesividade, sedimentação, e resíduo por 

evaporação. Para o resíduo asfáltico da emulsão foi feito o ensaio de penetração. Devido a 
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ausência de uma norma para caracterizar emulsões asfálticas modificadas com estes tipos de 

polímeros, decidiu-se aplicar a norma DNER-EM 369/97 (emulsões asfálticas catiônicas) para 

analisar os resultados das emulsões asfálticas modificadas. Os resultados da caracterização 

das emulsões asfálticas modificadas são apresentados na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.13. Composição das emulsões asfálticas modificadas. 

Composição (%) 

Emulsão Asfalto Solvente Emulsificante Água HCl CaCl2 Resíduo  

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de botão 

1 50 20 3 26,4 0,3 0,3 1 

2 50 20 3 26,4 0,3 0,3 2 

3 50 20 3 26,4 0,3 0,3 3 

4 50 20 3 26,4 0,3 0,3 4 

5 50 20 3 26,4 0,3 0,3 5 

6 50 20 3 26,4 0,3 0,3 6 

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de tênis 

1 50 20 3 26,4 0,3 0,3 1 

2 50 20 3 26,4 0,3 0,3 2 

3 50 20 3 26,4 0,3 0,3 3 

4 50 20 3 26,4 0,3 0,3 4 

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de sandália 

1 50 20 3 26,4 0,3 0,3 1 

2 50 20 3 26,4 0,3 0,3 2 

3 50 20 3 26,4 0,3 0,3 3 

4 50 20 3 26,4 0,3 0,3 4 

5 50 20 3 26,4 0,3 0,3 5 

6 50 20 3 26,4 0,3 0,3 6 
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Tabela 5.14. Caracterização das emulsões asfálticas modificadas com os resíduos de botão, 
sandália e tênis. 

Emulsão Peneira-
mento (%) 

Viscosida- 
de (SSF) 

pH Sedimentação 
(%) 

Resíduo por 
evaporação 

(%) 

Penetração 
(0,1 mm) 

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de botão 
1 0 289 1,65 (57,50 – 65,27) 62,38 109,33 
2 0 304 1,43 (54,58 – 63,74) 54,23 103,33 
3 0 292 1,31 (58,05 – 67,39) 60,38 97,00 
4 0 290 1,35 (53,17 – 57,93) 55,80 90,33 
5 0 303 1,39 (55,35 – 67,06) 55,72 72,33 
6 0 349 1,22 (55,92 – 69,56) 58,20 68,36 

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de sandália 
1 0 316 2,23 (53,96 – 55,76) 54,85 63,00 
2 0 323 2,66 (51,60 – 65,53) 55,02 54,00 
3 0 335 2,40 (56,14 – 64,95) 55,86 51,33 
4 0 332 3,29 (53,15 – 66,79) 54,65 52,00 
5 0 334 4,51 (52,65 – 68,95) 53,68 55,66 
6 0 319 4,70 (52,50 – 65,57) 53,86 51,00 

Emulsão asfáltica modificada com resíduo de tênis 
1 0 433 2,0 0,02 54,94 120,66 
2 0 483 2,5 0,00 53,88 116,33 
3 0 761 3,77 0,00 54,36 89,00 
4 0 1267 3,31 0,08 56,85 93,66 

 
As propriedades físicas das emulsões asfálticas modificadas com os resíduos de botão, 

de sandália e de tênis, conforme a Tabela 5.14, serão analisadas e discutidas a seguir.  

 
5.5.1. Peneiramento 

 

 Observa-se que as emulsões asfálticas modificadas com os resíduos de botão, de 

sandália e de tênis, também não apresentaram material retido na peneira ASTM N° 20, 

mostrando a eficiência do processo de moagem durante a obtenção da emulsão asfáltica. Este 

parâmetro é importante por fornecer uma indicação sobre a estabilidade da emulsão, tendo em 

vista que partículas menores apresentam maiores resistências à floculação, coalescência e, 

consequentemente, a sedimentação. Deve-se ter em mente que este ensaio fornece apenas uma 

indicação, pois outros fatores, tais como a densidade de carga das partículas, a temperatura e o 

tempo de estocagem também influem no processo de ruptura. 
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5.5.2. Viscosidade Saybolt Furol 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.14 e Figura 5.25, observa-se 

que emulsão asfáltica modificada com resíduo de botão, para todos os teores de resíduo 

adicionados, apresentou um moderado aumento da viscosidade quando comparado à emulsão 

convencional de referência (242 SSF). A emulsão asfáltica modificada com 6 % de resíduo de 

botão apresentou a maior viscosidade (349 SSF), estando dentro dos limites presentes na 

especificação (DNER-EM 369/97).  

O resíduo de botão classifica-se como uma resina de poliéster insaturada. É obtido 

pela reação entre um ácido insaturado, um ácido saturado e um biálcool, resultando num 

produto termorrígido, cuja cadeia molecular é composta por ligações simples e duplas entre os 

átomos de carbono, caracterizando uma estrutura termofixa irreversível (Embrapol, 2007). 

Devido a esta estrutura termorrígida, acredita-se que este polímero se comporte como um 

aditivo, fornecendo rigidez ao pavimento e maior resistência as deformações permanentes.  

 

Para a emulsão asfáltica modificada com resíduo de sandália, observa-se que para 

todos os teores de resíduo adicionado houve também um moderado aumento da viscosidade 

em relação à emulsão asfáltica convencional de referência (242 SSF), passando a maior 

viscosidade da emulsão asfáltica modificada para 335 SSF.  

De acordo com Lu e Isacsson (2001), a modificação da reologia do betume por 

polímeros é bastante dependente do teor de polímero. Estes autores observaram em seu 

trabalho que o comportamento do ligante modificado por polímeros termoplásticos, a baixos 

conteúdos de polímero (3%), permanecia próximo ao do ligante base. Após a modificação 

com uma quantidade elevada (≥ 6%) o ligante mudava significativamente seu comportamento 

reológico. Estes autores concluíram que a reologia de betumes modificados era governada 

pela natureza da fase contínua, se asfáltica ou polimérica. A baixas concentrações de polímero 

a fase contínua é o asfalto e as pequenas partículas de polímero, solvatadas e/ou inchadas por 

frações compatíveis do betume, tais como óleos aromáticos, espalham-se homogeneamente 

nesta fase contínua. Com o aumento da quantidade de polímero, uma fase contínua polimérica 

pode ser formada, resultando em uma rede polimérica. A porcentagem mínima para garantir 

que esta fase contínua polimérica seja formada é diretamente dependente do tipo de polímero 

e betume base. 

Sengoz e Isikyakar (2008) avaliaram o efeito da adição dos copolímeros de estireno-

butadieno-estireno (SBS) e do etileno acetato de vinil (EVA) no asfalto. Estes autores 
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observaram que nenhuma mudança morfológica significativa foi observada no ligante 

modificado por EVA a baixos teores de polímero (< 5 %). A dispersão do polímero começa 

quando o teor de polímero atinge 5 %, e com 6 % e 7 % eles observaram a formação de uma 

fase contínua polimérica contendo uma fase dispersa de betume.  A partir de 5% de polímero, 

eles observaram um aumento significativo na viscosidade, tanto para o SBS quanto para o 

EVA, fornecendo uma indicação do efeito de enrijecimento ocasionado pela modificação com 

estes polímeros. 

 

Para a emulsão asfáltica modificada com resíduo de tênis, houve um considerável 

aumento da viscosidade em relação à emulsão convencional de referência. Observa-se que até 

3 % de resíduo de tênis adicionado, houve um aumento proporcional entre a viscosidade e o 

teor de resíduo, porém a partir de 4 % de resíduo adicionado houve um elevado aumento da 

viscosidade, tornando-se inviável a avaliação da viscosidade por este método para teores mais 

elevados de resíduos. Como observado por Sengoz e Isikyakar (2008), este aumento da 

viscosidade está relacionado à formação de uma fase contínua polimérica. 

 A compatibilidade entre o polímero e o ligante é importante para que se obtenha uma 

melhoria no desempenho do asfalto. De acordo com Forbes et al. (2001), ligantes compatíveis 

são aqueles que têm uma distribuição uniforme de polímero em todo o betume e de 

preferência formam uma boa estrutura de rede, como explicado anteriormente por Lu e 

Isaacson (2001) e Sengoz e Isikyakar (2008). A Figura 5.25 mostra a variação da viscosidade 

com relação ao percentual de resíduos poliméricos adicionados.  
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Figura 5.25. Viscosidade Saybolt Furol das emulsões asfálticas modificadas de acordo com o 
teor de resíduo polimérico adicionado. 

 

 

Analisando a Figura 5.25 observa-se que as emulsões asfálticas modificadas com os 

resíduos de botão e sandália apresentaram viscosidades dentro dos limites estabelecidos pela 

especificação (DNER-EM 369/97). O resíduo de tênis forneceu emulsões com viscosidades 

elevadas.  O aumento da viscosidade é importante para melhorar o recobrimento dos 

agregados, dificultando o desprendimento dos mesmos quando o pavimento é submetido à 

ação do tráfego. Porém, uma viscosidade muito elevada dificulta a trabalhabilidade da 

emulsão asfáltica em campo.  

 

5.5.3. Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

De acordo com a Tabela 5.14 observa-se que as emulsões asfálticas modificadas com 

resíduo de botão apresentaram pH no intervalo de 1,22 a 1,65, com valores próximos ao pH 

das emulsões asfálticas convencionais. Este comportamento se deve a natureza termorrígida 

do resíduo de botão, o qual não apresenta uma interação química entre a emulsão asfáltica e o 

resíduo de botão. 

 

Para as emulsões modificadas com resíduo de tênis e de sandália, o pH variou, 

respectivamente, nos seguintes intervalos: 1,1 a 3,77 e 2,23 a 4,70, observando-se que houve 

um aumento do pH a partir de 4% para o resíduo de sandália e 3% para o resíduo de tênis. 
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Para este caso, o aumento do pH se deve provavelmente a interações entre  a emulsão asfáltica 

e os resíduos, visto que estes são classificados como plastômeros. Porém, em todos os casos, 

o pH se manteve abaixo de 6,5, estando de acordo com as especificações (DNER-EM 

369/97). 

 
5.5.4. Adesividade 

 

Nesta pesquisa, para a realização do ensaio de adesividade, foi utilizado o agregado 

seco. Neste ensaio, após o período estabelecido pela norma (três dias imersos em água), 

verificou-se a total cobertura dos agregados. Desta maneira, conclui-se que existe uma 

interação química satisfatória entre o agregado e as emulsões asfálticas desenvolvidas.  

Segundo Bauer (1999), as emulsões asfálticas catiônicas apresentam maior facilidade 

e flexibilidade de aplicação, e maior adesão às superfícies. Estas emulsões apresentam boa 

adesividade tanto com agregados eletronegativos (ex: arenitos, quartzitos e granitos), como 

com agregados eletropositivos (ex: basalto, diabásio e calcáreo).  

 

5.5.5. Sedimentação 

 

Para as emulsões asfálticas modificadas com resíduo de botão e de sandália, conforme 

mostrado na Tabela 5.14, não foi possível determinar a sedimentação, pois os resíduos 

calculados correspondentes ao fundo da proveta foram inferiores aos resíduos calculados no 

topo da proveta. Provavelmente, ocorreu que os resíduos adicionados à emulsão ficaram 

concentrados no topo da proveta, interferindo na pesagem e, consequentemente, no resultado 

final. Apesar de ter ocorrido tal comportamento, não houve efetivamente separação entre as 

fases óleo e aquosa, e sim apenas a concentração de tais resíduos no topo da proveta. 

Lu e Isaacson (1997) avaliaram a estabilidade de betumes modificados por SBS, sendo 

esta estabilidade determinada após a estocagem das amostras em tubos fechados mantidos a 

180 °C, durante 3 dias. Após este período eles realizaram medidas reológicas e determinaram 

o ponto de amolecimento. Uma comparação entre as amostras com betumes modificados 

estocadas e as contendo os ligantes originais mostrou que as amostras do fundo se tornaram 

mais rígidas e as do topo mais moles e elásticas. Estas mudanças indicam a separação de uma 

fase rica em SBS e uma fase rica em asfaltenos. Os polímeros inchados pelas frações leves do 

betume migraram para o topo do tubo enquanto as frações pesadas, principalmente asfaltenos, 

se concentram no fundo do tubo. A quantidade de frações leves do betume absorvidas pelo 
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polímero pode aumentar com o teor de polímero. Uma mudança mais efetiva foi observada 

por estes autores quando o teor de SBS excedeu 3%.  

Nesta pesquisa o resíduo de botão foi adicionado durante a obtenção da emulsão. Os 

resíduos de sandália e de tênis foram empregados na modificação do asfalto. Tal decisão foi 

baseada na natureza do polímero. Os resultados experimentais mostraram que o resíduo de 

botão, por ser um polímero termorrígido, quando submetido ao aquecimento não reage com o 

asfalto para produzir uma matriz polimérica, o que pode ser confirmado pelos trabalhos de 

Lima (2008). 

Shafii et al. (2011), em artigo sobre emulsões asfálticas modificadas por polímeros, 

ressaltam que várias técnicas podem ser usadas para produzir emulsões asfálticas poliméricas. 

Os polímeros ou modificadores podem ser adicionados ao asfalto quente antes do processo de 

emulsificação, adicionados à emulsão pronta ou, ainda, durante o processo de obtenção da 

emulsão. O método de adição do polímero tem grande influência na distribuição da rede 

polimérica e irá afetar o desempenho das emulsões asfálticas poliméricas obtidas.  

De acordo com Forbes et al. (2001), o método de adição do polímero ao asfalto, antes 

da emulsificação, produz uma emulsão monofásica onde uma única fase dispersa de gotículas 

de asfalto modificado por polímero é observada. A adição do polímero durante a produção da 

emulsão ou quando esta já está pronta produz emulsões bifásicas, em que há uma combinação 

de fases dispersas de polímero e asfalto. Devido a importância da uniformidade e 

compatibilidade no desempenho da emulsão, é recomendado que o polímero seja pré-

misturado ao asfalto ou adicionado ao moinho coloidal durante o processo de obtenção da 

emulsão.  

 

Para as emulsões asfálticas modificadas com resíduo de tênis, conforme mostrado na 

Tabela 5.14, observa-se comportamento semelhante à emulsão convencional, onde o maior 

valor de sedimentação corresponde a 0,02 %, indicando que tais emulsões apresentam 

estabilidade ao armazenamento (5 dias). Isto se deve, provavelmente, a adição do asfalto já 

modificado à emulsão e da maior compatibilidade do resíduo com o asfalto, fazendo com que 

as emulsões desenvolvidas com este polímero apresentassem uma matriz polimérica 

distribuída por toda a amostra. 
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5.5.6. Resíduo asfáltico por evaporação 

 

As emulsões asfálticas modificadas apresentaram comportamento semelhante ao das 

emulsões asfálticas convencionais, ou seja, os valores dos resíduos asfálticos obtidos foram 

superiores ao teor de asfalto adicionado. Atribui-se este aumento no percentual de resíduo por 

evaporação, quando comparado à massa inicial de asfalto utilizado, a traços do polímero, do 

solvente, do emulsificante ou do aditivo que podem ter permanecido na amostra. A Figura 

5.26 mostra a variação do resíduo por evaporação de acordo com o teor de resíduo polimérico 

adicionado.  

 

Figura 5.26. Resíduo asfáltico por evaporação das emulsões asfálticas modificadas de acordo 
com o teor de resíduo polimérico adicionado. 

 

 

De acordo com Shafii et al. (2011), com base no “Transportation Research Board”, o 

principal propósito do processo de recuperação do resíduo asfáltico é determinar a quantidade 

de fase não aquosa na emulsão e obter o resíduo asfáltico para outros testes. Em geral, as 

técnicas de recuperação do resíduo são baseadas na destilação ou evaporação. Estes autores 

verificaram os protocolos utilizados pelos Estados Unidos e diversos países da Europa para 

realização deste ensaio. A ausência de um único protocolo tem levado a aplicação de várias 

técnicas, as quais podem alterar as propriedades reológicas do asfalto recuperado, tendo em 

vista variações na temperatura do ensaio, que pode modificar a morfologia do polímero 

adicionado e, consequentemente, da rede polimérica existente na emulsão. De acordo com 
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estes autores, as altas temperaturas utilizadas para obter o resíduo não representam as reais 

temperaturas quando a emulsão é aplicada no campo. 

  

5.5.7. Penetração 

 

De acordo com Oda (2000), o comportamento esperado é que a adição de polímeros 

ou borracha torne o ligante mais consistente, resultando em valores mais baixos de 

penetração, proporcionalmente ao teor de polímeros ou borracha adicionados. De acordo com 

a especificação técnica (DNER-EM 369/97) as emulsões asfálticas catiônicas de ruptura 

rápida, média e lenta devem apresentar penetração no intervalo de 50 - 250 (1/10 mm). De 

acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.14, todos os valores obtidos encontram-se 

dentro da faixa especificada. 

 

Figura 5.27. Penetração no resíduo asfáltico das emulsões modificadas de acordo com o tipo e 
teor de resíduo polimérico adicionado. 

 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 5.14 e Figura 5.27, as emulsões asfálticas 

modificadas com até 2% de resíduo de botão apresentaram elevados valores de penetração. A 

partir de 3% verificou-se uma redução gradativa da penetração com o aumento deste resíduo. 

Uma provável explicação para este comportamento é que até 2% de polímero este atua apenas 

como uma fase dispersa e, a partir de 3 % o polímero pode atuar como uma fase contínua, 
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resultando na diminuição da penetração. A diminuição da penetração pode ser atribuída, 

também, a rigidez do polímero utilizado, sendo essa rigidez incorporada à mistura.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Botaro et al. (2006) ao utilizar poliestireno 

como modificador. Estes autores desenvolveram e caracterizaram blendas de asfalto, CAP 20, 

modificado com poliestireno reciclado (PS), resíduos de pneu (PPN) e lignina organossolve 

(LIG). A LIG foi escolhida por apresentar estrutura similar à dos componentes do CAP, o que 

levou a uma boa miscibilidade. O PS é um polímero relativamente rígido à temperatura 

ambiente, sendo essa rigidez incorporada à mistura, que passa a ser mais resistente à 

penetração. Esse resultado pode contribuir para um aumento da resistência do material, em 

campo, a temperaturas ambientes mais elevadas. Os resultados mostraram que a adição de 

PPN, PS e LIG afetam as propriedades mecânicas das blendas formadas com o CAP 20, 

diminuindo os índices de penetração.  

 

As emulsões asfálticas modificadas com o resíduo de sandália apresentaram, para 

todos os teores de resíduos adicionados, valores menores de penetração (Tabela 5.14 e Figura 

5.27). Para as emulsões asfálticas modificadas com resíduo de tênis, observou-se que a 

diminuição da penetração iniciou-se a partir da adição de 3% de resíduo.  

De acordo com Alencar et al. (2006), de modo geral, polímeros do tipo elastômero 

aumentam a resiliência (elasticidade) e a flexibilidade dos pavimentos, enquanto os 

plastômeros aumentam a rigidez e a estabilidade da mistura. De acordo com Stastna et al. 

(2003) as propriedades das misturas asfalto-polímero dependem de concentração e do tipo de 

polímero usado. O efeito de um polímero normalmente começa a ser significativo em 

concentrações de aproximadamente 4 - 6%.  

O asfalto modificado, quando utilizado em pavimentação, deve fornecer ao pavimento 

maior rigidez e/ou elasticidade. A diminuição da penetração é uma indicação do aumento da 

rigidez. Conforme observado em alguns casos, o aumento da penetração pode ser atribuído 

principalmente a traços de solvente não eliminado durante a obtenção do resíduo por 

evaporação, deixando o asfalto com uma menor consistência. Deve-se ressaltar que a 

metodologia utilizada para a obtenção dos resíduos asfálticos obedeceu à norma ABNT NBR 

14376 (2007), ensaio este utilizado em campo para determinação do resíduo asfáltico. 
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5.6. Caracterização das misturas asfálticas a frio 
 

A mistura asfáltica desenvolvida nesta pesquisa compreende o pré-misturado a frio, o 

qual é formado através da mistura entre agregados graúdos, miúdos e fíler, juntamente com o 

ligante. Para obtenção das misturas asfálticas utilizou-se uma emulsão asfáltica catiônica 

convencional e três emulsões modificadas com os resíduos poliméricos de botão, sandália e 

tênis. De acordo com a caracterização das emulsões asfálticas modificadas, resolveu-se 

utilizar àquelas contendo 3% de resíduo polimérico industrial. Esta escolha fundamentou-se 

na viscosidade, tendo em vista que a emulsão modificada com 4% de resíduo de tênis 

apresentou elevada viscosidade. 

Para obtenção de uma mistura asfáltica a frio adequada, é necessário que antes seja 

feita a caracterização de todos os agregados que serão utilizados na mistura, para que se tenha 

um controle de qualidade destes materiais. De acordo com o Instituto de Asfalto (2002) os 

agregados minerais são responsáveis pela capacidade de suporte de cargas dos pavimentos, 

estando, geralmente, presente em teores de 90-95% em peso e 75-85% em volume. De acordo 

ainda com o Instituto de Asfalto (2002), a escolha de um agregado para uso em pavimentação 

depende da disponibilidade, custo e qualidade do material, bem como do tipo de pavimento 

desejado. A seguir, será discutido sobre a caracterização dos agregados utilizados e também 

das misturas asfálticas desenvolvidas.  

 

5.6.1. Caracterização do material de enchimento 

  

O material de enchimento, conhecido também como fíler, utilizado nesta pesquisa foi 

o cimento Portland (CP II-F-32).  Para se ter um controle de suas propriedades, antes de sua 

adição na mistura asfáltica, foi feita a sua caracterização. Os resultados são mostrados na 

Tabela 5.15. 

 
Tabela 5.15. Caracterização do cimento portland (CP II-F-32). 

Ensaios Cimento Unidade 

Módulo de finura 2,9  % 

Superfície específica 2,65  cm2/g 

Massa específica aparente 1,42  kg/dm3 

Massa específica real 3,10 kg/dm3 
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5.6.2. Caracterização do agregado miúdo 

 

 O agregado miúdo utilizado nesta pesquisa compreende uma areia média proveniente 

de rio. Para a caracterização deste material foram realizados os ensaios de: análise 

granulométrica; massa específica real e aparente; teor de umidade; material pulverulento; 

impurezas orgânicas; módulo de finura; diâmetro máximo e inchamento. Os resultados são 

mostrados nas Tabelas 5.16 e 5.17. 

 

Tabela 5.16. Análise granulométrica da areia. 

(%) Malha 

(mm) 

Peso retido 

(g) Retida Acumulada 

9,50 - - - 

6,30 - - - 

4,75 0,88 0,1 0,1 

2,36 32,44 2,7 2,8 

1,20 111,17 9,3 12,1 

0,60 281,44 23,4 35,5 

0,30 332,60 27,7 63,2 

0,15 388,10 32,3 95,5 

< 0,15 53,37 4,5 100,0 

 

Tabela 5.17. Caracterização da areia. 

Ensaios Areia Unidade 

Massa específica real 2,65 g/cm3 

Massa específica aparente 1,45  g/cm3 

Teor de umidade 1,5  % 

Material pulverulento 0,7  % 

Impurezas orgânicas 0,0  ppm 

Módulo de finura 2,09 - 

Diâmetro máximo 2,4  µm 

Inchamento 1,12  % 
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5.6.3. Caracterização do agregado graúdo 

 
Os agregados graúdos utilizados nesta pesquisa compreendem as britas de N° 0 (2,38 – 

9,50 mm) e N° 1 (4,76 – 19,10 mm).  Para a caracterização dos agregados graúdos foram 

realizados os seguintes ensaios: análise granulométrica; massa específica; massa unitária; 

material pulverulento; argila em torrões; impurezas orgânicas; abrasão “Los Angeles” e 

absorção. Os resultados são mostrados nas Tabelas 5.18 e 5.19. 

 

Tabela 5.18. Análise granulométrica dos agregados graúdos 

Peneiras Brita N° 0  Brita N° 1 

(%) (%) Malha 

(mm) 

Material 

retido (g) Retida Acumulada 

Material 

retido (g) Retida Acumulada 

25 - - - 0 0 0 

19 - - - 153,2 7,6 7,6 

12,50 0 0 0 1051,50 52,6 60,2 

9,50 32,4 1,62 1,62 499,10 25,0 85,2 

6,30 873,8 43,69 45,31 - - - 

4,75 763,6 38,18 83,49 296,20 14,8 100 

2,36 325,5 16,27 99,76 - - - 

1,20 4,7 0,23 100 - - - 

 

Tabela 5.19. Caracterização dos agregados graúdos. 

Ensaios Brita (N° 0) Brita (N° 1) Unidade 

Massa específica 2,51 2,63 kg/dm3 

Massa unitária 1,43 1,39 kg/dm3 

Material pulverulento 0,94 0,75 % 

Argila em torrões 0 0 % 

Impurezas orgânicas 0 0 p.p.m 

Abrasão Los Angeles 38,4 38,4 % 

Absorção 0,9 0,75 % 
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5.6.4. Ensaio Marshall 

 

 A realização do ensaio Marshall não fornece apenas valores de estabilidade e fluência, 

mas, permite também, obter parâmetros da mistura, como: densidade aparente e teórica e 

parâmetros volumétricos, tais como: volume de vazios; vazios com betume; vazios do 

agregado mineral e relação betume/vazios. A Tabela 5.20 mostra a massa específica aparente 

e teórica, como, também, os parâmetros volumétricos das misturas asfálticas a frio contendo a 

emulsão asfáltica convencional selecionada (Emulsão 4). 

 

Tabela 5.20. Parâmetros volumétricos das misturas contendo a emulsão asfáltica convencional 
(Emulsão 4). 

 
Mistura 

asfáltica* 

Massa 
específica 
aparente 
(g/cm3) 

Massa 
específica 

teórica 
(g/cm3) 

Volume de 
vazios (%) 

Vazios c/ 
betume (%) 

Vazios 
agregado 

mineral (%) 

Relação 
betume/vazios 

(%) 

5 %  2,3846 2,7802 14,2291 11,8049 26,034 45,34 
6 %  2,3945 2,7299 12,2861 14,2247 26,5108 53,65 
7 %  2,3987 2,6813 10,5396 16,6246 27,1642 61,20 

* Teor de emulsão na mistura 
 
 

5.6.4.1. Massa específica aparente e teórica da mistura asfáltica convencional 

 

De acordo com a Tabela 5.20, observa-se que houve um aumento da massa específica 

aparente de acordo com o aumento do teor de emulsão adicionado na mistura asfáltica. Este 

aumento é esperado, tendo em vista que o aumento da quantidade de emulsão irá fornecer 

uma amostra com menor teor de vazios.   

Para a massa específica teórica, observa-se que houve uma diminuição com o aumento 

do teor de emulsão asfáltica presente na mistura. Esta diminuição está relacionada à menor 

massa específica do asfalto quando comparada a massa específica dos agregados, uma vez 

que, como explicado anteriormente, o cálculo da massa específica teórica considera as massas 

específicas reais dos componentes presentes na mistura asfáltica e as proporções de cada 

componente nesta mistura. Os resultados da massa específica aparente e teórica da mistura 

asfáltica convencional são mostrados na Figura 5.28. 
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Figura 5.28. Massa específica aparente e massa específica máxima teórica de acordo com o 
teor de emulsão asfáltica convencional. 
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5.6.4.2. Parâmetros volumétricos da mistura asfáltica convencional 

 

 Como já mencionado, os parâmetros volumétricos calculados em uma mistura 

asfáltica compreendem: volume de vazios (VV); vazios do agregado mineral (VAM); vazios 

com betume (VCB) e relação betume/vazios (RBV). Os resultados destes parâmetros são 

mostrados na Figura 5.29. 

Figura 5.29. Parâmetros volumétricos das misturas de acordo com o teor de emulsão asfáltica 
convencional presente na mistura. 
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• Volume de vazios (Vv) 

 

A Figura 5.29a mostra o volume de vazios presentes nas misturas. Observa-se que o 

maior volume de vazios foi de aproximadamente 14 % para um teor de 5 % de emulsão 

asfáltica. Em geral, verifica-se uma diminuição do volume de vazios com o aumento do teor 

de emulsão presente na mistura asfáltica. 

De acordo especificação (DNER-ES 317-97) o volume de vazios para o pré-misturado 

a frio pode variar de 5 a 30 %. De acordo com Santana (1993) os intervalos recomendáveis 

para misturas asfálticas a frio, segundo a metodologia Marshall, são mostrados na Tabela 

5.21. 

 

Tabela 5.21. Intervalos recomendáveis para pré-misturados asfálticos a frio 

Propriedades Mistura densa Mistura semi-densa 

Volume de vazios (VV - %) 8 - 15 15 -22 

Vazios do agregado mineral (VAM - %) Min. 14 Min. 14 

Relação betume/vazios (RBV - %) 40 - 70 40 - 70 

Fonte: Santana (1993) 

 

Observa-se que os resultados obtidos nesta pesquisa enquadram-se nos intervalos 

descritos por Santana (1993). Segundo este autor, as misturas asfálticas a frio necessitam de 

um maior volume de vazios, quando comparadas as misturas asfálticas a quente, pois é 

necessário que haja a evaporação da água e do solvente após a compactação.  

De acordo com Clerman (2004), o volume de vazios é um parâmetro importante para o 

desempenho de misturas asfálticas. Após aplicação em campo, estes vazios permitem uma 

reacomodação das partículas de agregado. 

 

• Vazios com betume (VCB) 

 

De acordo com a Figura 5.29b observa-se que os vazios com betume aumentou de 

acordo com o aumento do teor de emulsão asfáltica na mistura. O menor valor (≅ 12 %) foi 

obtido para a mistura contendo 5 % de emulsão asfáltica.  
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• Vazios do agregado mineral (VAM) 

 

De acordo com a Figura 5.29c observa-se que os vazios do agregado mineral 

aumentaram de acordo com o aumento do teor de emulsão asfáltica na mistura. Verifica-se 

que o menor valor de VAM foi de 26 % para a mistura contendo 5 % de emulsão asfáltica. 

Conforme mostrado na Tabela 5.20, os resultados encontram-se de acordo com os intervalos 

recomendáveis para pré-misturados a frio densos descritos por Santana (1993).  

 

• Relação betume/vazios (RBV) 

 

A Figura 5.29d mostra que a relação betume/vazios aumentou proporcionalmente com 

o teor de emulsão na mistura asfáltica. O valor mínimo (45,34 %) foi obtido para a mistura 

asfáltica contendo 5 % de emulsão asfáltica. Conforme mostrado na Tabela 5.20, os 

resultados encontram-se de acordo com os intervalos recomendáveis para pré-misturados a 

frio densos descritos por Santana (1993).  

 

De maneira geral, conclui-se que os parâmetros volumétricos são importantes no 

projeto de dosagem para avaliar a durabilidade e a estabilidade da mistura asfáltica. 

Segundo Ceratti e Reis (2011), é desejável que os valores de volume de vazios (Vv) e 

da relação betume/vazios se situem entre um valor mínimo e máximo. O valor mínimo do Vv 

deve permitir um pequeno aumento da densificação da camada por ação do tráfego e deve 

permitir também a expansão térmica dos agregados e do ligante asfáltico, devido a elevações 

da temperatura do pavimento, de modo a evitar a exsudação do ligante para a superfície das 

mesmas.  

Quanto a relação betume/vazios (RBV), os valores limites devem ser atendidos em 

conjunto com o Vv para evitar a produção de camadas betuminosas instáveis por excesso ou 

falta de ligante. No Brasil, os limites máximos e mínimos para Vv e RBV dependem do tipo 

de mistura asfáltica que está sendo empregada e também da pressão dos pneus dos veículos 

que solicitarão a camada asfáltica (Ceratti e Reis, 2011).  
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5.6.4.3. Estabilidade e fluência das misturas com emulsões asfálticas 

convencionais 

 

A estabilidade é definida como a carga, em kgf, sob a qual o corpo de prova rompe 

quando submetido à compressão diametral, sendo denominada de “estabilidade lida”. Este 

valor deverá ser corrigido de acordo com a espessura do corpo de prova ensaiado, 

multiplicando-o por um fator que é função da espessura do corpo de prova. O resultado, após 

tal correção, é a estabilidade Marshall.  

 

 
onde: 

f – fator de correção; 

h – espessura do corpo de prova; 

 

A fluência é a deformação, em mm, que o corpo de prova sofre no momento da 

ruptura, ou seja, a fluência é o deslocamento na vertical apresentado pelo corpo de prova 

correspondente à aplicação da carga máxima.  

Nesta pesquisa, a estabilidade Marshall foi obtida através da média dos resultados de 

três corpos de prova, para cada teor de emulsão adicionado. O equipamento utilizado para o 

rompimento das amostras foi uma prensa Marshall (Pavitest) com carga máxima de 5000 kgf. 

A Tabela 5.22 e a Figura 5.30 mostram os resultados da estabilidade e fluência para os corpos 

de prova obtidos com a emulsão asfáltica convencional.  

 

Tabela 5.22. Estabilidade e fluência das misturas com emulsões asfálticas convencionais. 

Mistura asfáltica *  

Estabilidade média 
corrigida (kgf) 

Fluência média (mm) 

5%  255,1784 6,6666 

6 %  318,0283 6,0000 

7 %  416,1985 6,3333 

*Teor de emulsão na mistura asfáltica. 
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Figura 5.30. Estabilidade e fluência de acordo com o teor de emulsão asfáltica convencional 
(4) presente na mistura asfáltica a frio. 
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De acordo com a Tabela 5.22, verifica-se que houve um aumento da estabilidade 

proporcional ao teor de emulsão presente na mistura asfáltica. Verifica-se que a maior 

estabilidade foi obtida para o teor de emulsão de 7 % (416,19 kgf). Vale ressaltar que para os 

três teores de emulsão utilizados (5, 6 e 7 %), as misturas asfálticas apresentaram 

estabilidades de acordo com a especificação (DNER-ES-317/97), na qual recomenda-se um 

valor mínimo de 250 kgf para uma energia de compactação de 75 golpes. 

Quanto à fluência, observa-se que houve uma pequena variação da fluência em relação 

aos teores de emulsão utilizados. De acordo com a especificação DNER-ES-317/97 a fluência 

pode variar de 2,0 a 4,5 mm, portanto, nesta pesquisa, os valores da fluência não estão de 

acordo com a especificação citada.  

É importante ressaltar que, nesta pesquisa, após as 24 h de cura (tempo normatizado 

pela DNER-ME 107/94) os corpos de prova ainda apresentavam certa umidade, o que pode 

ter causado menores valores de estabilidade e maiores valores de fluência. Clerman (2004), 

em sua pesquisa incorporando borracha de pneu em misturas asfálticas a frio, considerou 

tempos de cura de 5 e 60 dias para medidas da estabilidade e fluência de misturas semi-densas 

e densas.  

Baseado na maior estabilidade obtida escolheu-se a mistura asfáltica contendo 7% de 

emulsão como referência para desenvolver as misturas asfálticas com emulsões modificadas 

por resíduos de botão, tênis e de sandália (3% de resíduo). 
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A faixa granulométrica para composição dos corpos de prova e a metodologia para 

confecção, cura e rompimento das misturas com as emulsões asfálticas modificadas foi a 

mesma utilizada para as misturas com emulsões convencionais. A massa específica aparente e 

teórica, bem como os parâmetros volumétricos, foram calculados através das mesmas 

equações descritas para as misturas asfálticas utilizando as emulsões convencionais. A Tabela 

5.23 mostra as massas específicas aparente e teórica e os parâmetros volumétricos das 

misturas asfálticas modificadas, e a Figura 5.31 mostra os parâmetros volumétricos das 

misturas asfálticas modificadas.  

 

Tabela 5.23. Parâmetros volumétricos das misturas com emulsões asfálticas modificadas. 

 
Mistura 
asfáltica 

Densidade 
aparente 
(g/cm3) 

Densidade 
teórica 
(g/cm3) 

Volume de  
vazios (%) 

Vazios c/ 
betume (%) 

Vazios 
agregado 

mineral (%)  

Relação 
betume/vazios 

(%) 
Resíduo de 

botão 
2,3197 2,6871  13,6727 15,8883 29,561 53,7475 

Resíduo de 
tênis 

2,3027 2,6707 13,7791 16,2981 30,0772 54,1875 

Resíduo de 
sandália 

2,3201 2,6723 13,1796 16,3716 29,5512 55,4007 

 

Figura 5.31. Parâmetros volumétricos da mistura asfáltica convencional (MC) e das 
misturas modificadas com resíduos de botão (MRB); tênis (MRT) e sandália (MRS). 

 

 

De acordo com a Figura 5.31, observa-se que os volumes de vazios das misturas com 

emulsão modificada foram superiores ao volume de vazios da mistura com emulsão 

convencional. Já os vazios com betume, para as três misturas asfálticas modificadas, 
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apresentam valores próximos aos obtidos para a mistura asfáltica convencional com 7 % de 

emulsão.  

Quanto aos vazios do agregado mineral (VAM), como estes resultados são 

consequência do Vv e do VCB, observa-se que os relacionados às misturas modificadas 

apresentaram valores superiores aos VAM das misturas convencionais. Já para a relação 

betume/vazios, ocorreu uma diminuição destes valores relacionados às misturas modificadas 

quando comparados à mistura com emulsão convencional.  

Após a determinação dos parâmetros volumétricos das misturas asfálticas 

modificadas, partiu-se para o rompimento dos corpos de prova. A Tabela 5.24 mostra os 

resultados da estabilidade e fluência, para as misturas obtidas com emulsões asfálticas 

modificadas. A Figura 5.32 mostra a estabilidade das misturas asfálticas com emulsão 

asfáltica convencional e com as emulsões asfálticas modificadas.  

 

Tabela 5.24. Resultados do ensaio Marshall para as misturas asfálticas modificadas. 

Misturas asfálticas 
Estabilidade média 

corrigida (kgf) 
Fluência média (mm) 

Resíduo de botão 355,9036 4,6666 

Resíduo de tênis 198,9484 5,6666 

Resíduo de sandália 322,8886 5,0000 

Figura 5.32. Estabilidade das misturas asfálticas a frio contendo emulsão convencional e 
emulsões modificadas com os resíduos de botão, de sandália e de tênis. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Misturas asfálticas com emulsão convencional e 
modificadas (7%)

E
st

ab
ilid

ad
e 

(k
gf

)

Emulsão convencional Resíduo de botão
Resíduo de sandália Resíduo de tênis

 



Resultados e discussões 

Cristian Kelly Morais de Lima, agosto/2012                                                                                                       119 
 

De acordo com os resultados (Tabela 5.24 e Figura 5.32) verifica-se que as 

estabilidades para as três misturas contendo emulsões modificadas foram menores quando 

comparadas a estabilidade da mistura com 7 % de emulsão convencional (416,1985 kgf). 

Quanto à fluência, observa-se valores próximos para os três tipos de mistura asfálticas 

modificadas. Ressalta-se que a mistura asfáltica modificada com resíduo de botão, forneceu 

melhores resultados, com uma maior estabilidade e menor fluência.  

Deve-se considerar que polímeros termorrígidos como o resíduo de botão, devido a 

sua rigidez, podem contribuir para o aumento da estabilidade e diminuição da fluência, 

podendo ser adicionado na mistura como um agregado. Enquanto que polímeros plastômeros, 

como os resíduos de sandália e tênis, tendem a diminuir a rigidez do asfalto, resultando em 

menores valores de estabilidade e maiores valores de fluência.  

Juvêncio (2001) obteve valores menores de estabilidade, nas duas faixas de trabalho 

(A e C), para as misturas que utilizaram emulsões modificadas com polímeros, quando 

comparadas as misturas com emulsão asfáltica convencional. Com relação à fluência, este 

autor obteve resultados melhores para as misturas com emulsões modificadas, obtendo-se 

menores valores de fluência nas duas faixas de trabalho.  

Sengoz e Isikyakar (2008) obtiveram valores menores de estabilidade Marshall para as 

misturas asfálticas a quente preparadas por asfalto modificado por EVA, quando comparados 

a misturas asfálticas com asfalto não modificado. Até para teores mais elevados de EVA (5, 6 

e 7 %), estes autores observaram que não houve um aumento da estabilidade Marshall para 

tais misturas.  

De acordo com Clerman (2004) existem restrições quanto a estabilidade e a fluência 

como critério de resistência e deformação para a escolha do teor ótimo de ligante em misturas 

asfálticas. Porém a metodologia Marshall ainda é a mais utilizada no Brasil. 

De acordo com a análise dos resultados Marshall, conclui-se que o melhor teor de 

emulsão asfáltica foi de 7 %, o qual forneceu uma maior estabilidade para as misturas 

asfálticas a frio com emulsão convencional. Para as misturas asfálticas a frio com emulsão 

modificada, verifica-se que a emulsão modificada com resíduo de botão apresentou maior 

estabilidade.  
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6. Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões relacionadas ao 

desenvolvimento desta pesquisa.  

 

• Os resíduos poliméricos de botão, sandália e tênis foram adicionados/incorporados à 

emulsão asfáltica após passar pelo processo de moagem, estando na forma de pó, 

facilitando a incorporação. De acordo com as propriedades físicas das emulsões 

asfálticas modificadas, conclui-se que estes resíduos podem ser aproveitados, 

resultando em melhorias nas propriedades da emulsão e, por consequência, do asfalto. 

Outro fator relevante é o aproveitamento destes resíduos, que representam um passivo 

ambiental. 

 

 
• Todas as emulsões convencionais desenvolvidas apresentaram resultados no ensaio de 

peneiramento e sedimentação de acordo com os requisitos presentes na especificação 

(DNER-EM 369/97), comprovando a obtenção de emulsões estáveis.  

 

• As emulsões convencionais 4 e 8 apresentaram resultados de viscosidades de acordo 

com os requisitos presentes na especificação (DNER-EM 369/97), correspondendo, 

respectivamente, a 242 e 319 SSF. A emulsão 4 foi  selecionada como emulsão de 

referência para obtenção de emulsões asfálticas modificadas. Esta emulsão é composta 

por: asfalto – 50 %; solvente – 20 %; água – 26,4 %; emulsificante – 3 %; ácido – 0,3 

%; e aditivo- 0,3%.  

 

 
• Para as emulsões asfálticas modificadas, observou-se que aquelas com os resíduos de 

botão e de sandália apresentaram resultados próximos comportando-se de maneira 

semelhante. A exceção foi apenas para a penetração das emulsões com o resíduo de 

sandália, a qual apresentou menores valores de penetração. O resíduo de tênis não foi 

considerado uma alternativa viável a partir de 3% de adição. Este resíduo elevou 

consideravelmente a viscosidade da emulsão, o que poderia prejudicar sua 

trabalhabilidade em campo, visto que estas são aplicadas a temperatura ambiente. 
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• Quanto ao método de dosagem de misturas Marshall,  baseado na propriedade da 

estabilidade, conclui-se que o melhor teor de emulsão asfáltica foi de 7 %, o qual 

forneceu uma maior estabilidade para as misturas asfálticas a frio com emulsão 

convencional. Para as misturas asfálticas a frio com emulsão modificada, verificou-se 

que a emulsão modificada com resíduo de botão apresentou maior estabilidade. 

Provavelmente, essa maior estabilidade se deve a rigidez do resíduo de botão, 

aumentando a estabilidade da mistura asfáltica.  

 

 

• Avaliando o trabalho de maneira geral, acredita-se que o resíduo de tênis, por ter 

elevado consideravelmente a viscosidade da emulsão, deve ser utilizado até 3% para o 

desenvolvimento de misturas a frio e, a partir deste teor, para o desenvolvimento de 

misturas asfálticas a quente, tendo em vista sua excelente compatibilidade com o 

ligante. As emulsões asfálticas modificadas com resíduo de botão e de sandália, 

quanto as propriedades físicas, apresentaram resultados próximos. Porém, quando 

estas são foram utilizadas na obtenção de misturas asfálticas, conclui-se que a emulsão 

modificada com resíduo de botão foi a que forneceu uma maior estabilidade para as 

misturas asfálticas a frio.   
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8. Anexos 

ANEXO A - Especificação da emulsão  asfáltica catiônica (DNER-EM 369/97) 

 
Tipos Métodos  

de  

ensaios 

Ruptura  

Rápida 

Ruptura 

 média 

Ruptura 

lenta 

Características 

 RR-1C RR-2C RM-1C RM-2C RL-1C 

Ensaios sobre a emulsão:  

a) Viscosidade Saybolt-Furol: SSF a 50 

°C 

ABNT MB-

581 

20-90 100-400 20-200 100-400 Máx. 70 

b) Sedimentação, 5 dias, % em peso 

máximo por diferença 

DNER-ME 

006 

5 5 5 5 5 

c) Peneiração (retido na peneira 0,84 

mm) % máximo, em peso 

DNER-ME 

005 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

d) Resistência à água, % mínimo de 

cobertura: 

agregado seco 

agregado úmido 

  

 

80 

80 

 

 

80 

80 

 

 

80 

60 

 

 

80 

60 

 

 

80 

60 

e) Mistura com cimento, % máximo ou 

mistura com filer silícico 

DNER-ME 

007 

DNER-ME 

008 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1,2-2,0 

f) Carga da partícula  DNER-ME 

002 

Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

g) pH, máximo DNER-ME 

149 

- - - - 6,5 

h) Destilação: 

solvente destilado, % em volume sobre 

o total da emulsão 

resíduo, % mínimo, em peso 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

62 

 

 

 

0-3 

 

67 

 

 

 

0-20 

 

62 

 

 

 

0-12 

 

65 

 

 

 

- 

 

60 

i) Desemulsibilidade, % em 

peso: 

Mínimo 

Máximo 

DNER-ME 

063 

 

 

50 

- 

 

 

50 

- 

 

 

- 

50 

 

 

- 

50 

 

 

- 

- 

Ensaios sobre o resíduo:   

a) Penetração a 25 °C, 100 g, 5s, 0,1 

mm 

DNER-ME 

003 

50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 

b) Teor de betume, % mínimo em peso DNER-ME 

010 

97 97 97 97 97 

c) Ductilidade a 25 °C, 5 cm/min, cm, 

mínimo 

DNER-ME 

163 

40 40 40 40 40 
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ANEXO B - Efeitos estimados; variável: viscosidade  R-sqr = 0,99106; Adj.: 0,93742 

 (Matriz de experimentos. sta) 2** (3-0) design MS residual = 8320,5. 
Factor 

Effect 
Std. 
Err 

t (1) p 
- 95 % 

Cnf..limt. 
- 95 % 

Cnf..limt 
Coeff. Std. Err 

- 95 % 
Cnf..limt. 

- 95 % 
Cnf..limt 

Mean/interc. 
 

705,25 32,25 21,86822 0,029091 295,47 1115,025 705,25 32,25 295,475 1115,025 

(1) Asfalto  
 

188,00 64,50 2,91473 0,210404 -631,55 1007,550 94,00 32,25 -315,775 503,775 

(2) Solvente -
547,00 

64,50 -8,48062 0,074723 -1366,55 272,550 
-

273,50 
32,25 -683,275 136,275 

(3) Emulsificante -
312,50 

64,50 -4,84496 0,129579 -1132,05 507,050 
-

156,25 
32,25 -566,025 253,525 

1 by 2 
 

26,50 64,50 0,41085 0,751828 -793,05 846,050 13,25 32,25 -396,525 423,025 

1 by 3 
 

70,00 64,50 1,08527 0,473982 -749,55 889,550 35,00 32,25 -374,775 444,775 

2 by 3 
 

153,00 64,50 2,37209 0,253986 -666,55 972,550 76,50 32,25 -333,275 486,275 

 

ANEXO C - Efeitos estimados; variável: resíduo por evaporação R-sqr = 0,99996; Adj.: 
0,99975 (Matriz de experimentos.sta) 2** (3-0) design; MS residual = 0,0072. 

Factor Effect Std. Err t (1) p 
- 95 % 

Cnf..lim
t. 

- 95 % 
Cnf..limt 

Coeff. Std. Err 
- 95 % 

Cnf..limt. 
- 95 % 

Cnf..limt 

Mean/interc. 
 

60,21 0,03 2007,0 0,000317 
59,8288

1 
60,59119 60,21 0,03 59,82881 60,59119 

(1) Asfalto 
 

9,51 0,06 158,50 0,004016 8,74763 10,27237 4,755 0,03 4,37381 5,13619 

(2) Solvente 
 

2,055 0,06 34,250 0,018582 1,29263 2,81737 1,0275 0,03 0,64631 1,40869 

(3) Emulsificante 
 

1,495 0,06 24,917 0,025536 0,73263 2,25737 0,7475 0,03 0,36631 1,12869 

1 by 2 
 

0,225 0,06 3,750 0,165905 
-

0,53737 
0,98737 0,1125 0,03 -0,26869 0,49369 

1 by 3 -0,005 0,06 -0,083 0,947071 
-

0,76737 
0,75737 

-
0,0025 

0,03 -0,38369 0,37869 

2 by 3 -2,360 0,06 -39,333 0,016182 
-

3,12237 
-1,59763 

-
1,1800 

0,03 -1,56119 -0,79881 

 
 

ANEXO D - Efeitos estimados; variável: penetração R-sqr = 0,99882; Adj.: 0,99175  
(Matriz de experimentos.sta) 2** (3-0) design MS residual = 6,125. 

Factor Effect 
Std. 
Err 

t (1) p 
- 95 % 

Cnf..lim
t. 

- 95 % 
Cnf..limt 

Coeff. 
Std. 
Err 

- 95 % 
Cnf..lim

t. 

- 95 % 
Cnf..limt 

Mean/interc. 
 

77,12 0,875 88,13714 0,007223 66,0021 88,23793 77,12 0,875 66,0021 88,23793 

(1) Asfalto 
 

47,085 1,75 26,90571 0,023650 24,8491 69,32086 23,5425 0,875 12,4246 34,66043 

(2) Solvente 
 

6,415 1,75 3,66571 0,169543 
-

15,8209 
28,65086 3,2075 0,875 -7,9104 14,32543 

(3) Emulsificante 
 

12,25 1,75 7,00000 0,090334 -9,9859 34,48586 6,125 0,875 -4,9929 17,24293 

1 by 2 
 

6,25 1,75 3,57143 0,173803 
-

15,9859 
28,48586 3,125 0,875 -7,9929 14,24293 

1 by 3 
 

11,085 1,75 6,33429 0,099681 
-

11,1509 
33,32086 5,5425 0,875 -5,5754 16,66043 

2 by 3 
 

-4,915 1,75 -2,80857 0,217760 
-

27,1509 
17,32086 -2,4575 0,875 

-
13,5754 

8,66043 
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ANEXO E - Gráfico de Pareto mostrando a significância de cada variável e suas interações 

 para a viscosidade da emulsão asfáltica em relação ao teor de asfalto e teor de solvente, 
mantendo fixo o emulsificante em (+1). 

Viscosidade x (teor de asfalto x teor de solvente)

,4108527

1,085271

2,372093

2,914729

-4,84496

-8,48062

p=,05

Efeito padrão estimado (valor absoluto)

1by2

1by3

2by3

(1)Asfalto

(3)Emulsif icante

(2)Solvente

 
 

ANEXO F- Gráfico de Pareto mostrando a significância de cada variável e suas interações 

 para o resíduo por evaporação da emulsão asfáltica em relação ao teor de asfalto e de 
solvente mantendo fixo o emulsificante em (+1) e, também, em relação ao teor de solvente e 

emulsificante mantendo fixo o asfalto em (+1). 

Resíduo por evaporação x (teor de asfalto x teor de solvente)
Resíduo por evaporação x (teor de solvente x teor de emulsificante)

-,083333

3,75

24,91667

34,25

-39,3333

158,5

p=,05

Efeito padrão estimado (Valor absoluto)

1by3

1by2

(3)Emulsif icante

(2)Solvente

2by3

(1)Asfalto
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ANEXO G - Gráfico de Pareto mostrando a significância de cada variável e suas interações 

 para a penetração do resíduo asfáltico em relação ao teor de solvente e de emulsificante 
mantendo fixo o asfalto em (+1).  

Penetração x (teor de solvente x teor de emulsificante)

-2,80857

3,571429

3,665714

6,334286

7,

26,90571

p=,05

Efeito padrão estimado (Valor absoluto)

2by3

1by2

(2)Solvente

1by3

(3)Emulsif icante

(1)Asfalto

 


