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RESUMO 

A deterioração de um pavimento asfáltico está diretamente relacionado com o envelhecimento 

do ligante asfáltico que ocorre devido à ação combinada da radiação ultravioleta (UV) e da 

oxidação na presença de oxigénio e de temperaturas elevadas. Desta forma a utilização de 

nanomateriais na indústria de construção rodoviária representa uma opção estrategicamente 

inovadora. 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo geral o estudo do envelhecimento de 

ligantes asfálticos modificados através de nanomateriais. 

Os betumes foram modificados através de dois métodos diferentes. O primeiro método 

consistiu na incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio, micropartículas de dióxido 

de titânio e micropartículas de óxido de zinco em ligantes asfálticos convencionais. O 

segundo método utilizado foi a aspersão superficial de uma solução aquosa de nanopartículas 

de TiO2 no betume. Os betumes modificados foram avaliados através de vários ensaios 

básicos de caraterização e através de outros ensaios como o ensaio da espectroscopia de 

infravermelho (FTIR), ensaio clássico de envelhecimento RTFOT do inglês Rolling Thin 

Film Oven Test. De acordo com os resultados obtidos pelos ensaios básicos de caraterização 

pode-se concluir que através da incorporação as alterações verificadas não foram 

significativas, pois não se observou uma variabilidade significativa das propriedades do 

betume, quando comparadas com o betume convencional.  

Através da técnica de FTIR verificou-se que, a circunstância de ter sido necessário reduzir a 

temperatura das amostras para se poder realizar a técnica, possivelmente mascarou algumas 

das principais ligações químicas existentes no betume. Por outro lado verificou-se que o facto 

de se envelhecerem as amostras permitiu que os compostos à base de parafina (para tempos 

reduzidos de envelhecimento) emergissem à superfície, criando assim estruturas lamelares 

semi-rigidas. 

Palavras-Chave: Envelhecimento do betume; Nanotecnologia; Modificação de betumes; 

TiO2;ZnO. 
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ABSTRACT 

The deterioration of an asphalt pavement is directly related to the aging of the asphalt binder, 

and a factor that strongly contributes to the aging of the binder its related to the combined 

action of ultraviolet radiation (UV) and the oxidation in the presence of oxygen and high 

temperatures. Thus, the use of nanomaterials in the road construction industry represents a 

novel option strategically aimed. 

The present dissertation aims to describe the study of asphalt binders modified ageing by the 

addition of nanomaterials. 

The bitumens were modified by two different methods. The first modification method that has 

been used is the incorporation of nanoparticles of titanium dioxide, microparticles of titanium 

dioxide and zinc oxide microparticles in conventional asphalt binders. The second method 

consisted in spray an aqueous surface of TiO2 nanoparticles in the bitumens. The modified 

bitumens were evaluated through various basic characterization test and through other tests as 

the test of infrared spectroscopy, FTIR, and the classic aging test of RTFOT, Rolling Thin 

Film Oven. According to the obtained results by the basic characterization test, it can be 

concluded that by incorporating the particles, the changes weren’t significant as there was no 

great variability of the properties of the bitumen when compared with conventional bitumen. 

By FTIR technique it was found that the fact that it was necessary to reduce the temperature 

of samples to be able to perform the technique, possibly masked some of the main chemical 

bonding into the bitumen. Moreover it was found that the fact that they age the samples 

allowed paraffin-based compounds (for reduced aging times) emerge to the surface, thereby 

creating semi-rigid lamellar structures. 

Keywords: Bitumen ageing; Nanotechnology; Bitumens modification; TiO2; ZnO. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações gerais 

A nanotecnologia é o termo utilizado para englobar a conceção, construção e a utilização de 

estruturas funcionais, com pelo menos uma dimensão característica em nanómetros. A 

nanotecnologia evoluiu bastante nos últimos anos devido ao facto de terem surgido várias 

iniciativas dedicadas à área e também devido ao aparecimento e desenvolvimento de melhores 

equipamentos de caracterização e a um melhor entendimento da Química e Física da matéria 

na escala manométrica [1]. Comparado com as estruturas típicas de engenharia civil, os dois 

campos operam a escalas dimensionais completamente divergentes. 

Inicialmente a nanotecnologia desenvolveu-se principalmente nas áreas da Eletrónica, Física, 

Química, Medicina e as suas aplicações mais recentes são na Engenharia [1]. No entanto, para 

que a nanotecnologia seja amplamente utilizada pela sociedade em geral, é absolutamente 

necessário que os conhecimentos detidos pelas ciências mais fundamentais sejam utilizados e 

aplicados pela engenharia, de modo a materializa-los em produtos comercializáveis e úteis 

para os cidadãos [2]. 

À medida que o Homem evoluiu, com o avançar dos tempos, surgiu a necessidade de este se 

movimentar de um lugar para o outro. Assim a mobilidade do Homem foi-se tornando cada 

vez mais importante no seu quotidiano, e para tal a deslocação deveria ser o mais rápida e 

eficaz possível, o que levou ao aparecimento e evolução dos meios de transporte e dos 

caminhos onde estes devem circular, desta forma houve a necessidade de construção de 

grandes infraestruturas rodoviárias que têm a principal função de permitirem a circulação de 

pessoas, matérias-primas, equipamentos e produtos acabados [3]. 

A rede rodoviária apenas sofreu uma enorme evolução essencialmente a partir da segunda 

grande Guerra Mundial, quer ao nível da sua extensão, quer ao nível do volume de trafego. [4] 

Em Portugal essa evolução fez com que fosse necessária a implementação de uma rede de 

estradas bem estruturada que ocorreu com o aparecimento do plano Rodoviário nacional 1985 

e posteriormente com o plano rodoviário nacional 2000 [4,3].  
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Após construída toda a rede viária é necessário preservar essas infraestruturas. Uma vez que o 

pavimento está sujeito às ações do trafego e do clima, e dimensionado para um período de 

vida entre 20 a 40 anos, de modo a oferecer condições de conforto e segurança, nesta 

componente é onde o investimento é maior, pois é fundamental conhecer-se bem as 

características dos pavimentos rodoviários para se prever o seu comportamento [5]. Devido à 

necessidade de preservação dos pavimentos rodoviários surge a necessidade de se 

encontrarem opções estrategicamente inovadoras que retardem a deterioração dos pavimentos 

ao longo do tempo.  

Um dos fatores que contribui fortemente para o envelhecimento do ligante asfáltico (e por 

consequência para a deterioração do pavimento) refere-se à ação combinada da radiação 

ultravioleta (UV) e da oxidação na presença de oxigénio e de temperaturas elevadas. A 

radiação UV é um importante iniciador de reações fotoquímicas que ocorrem na superfície do 

ligante asfáltico que se encontra na parte superior da camada de desgaste (em contacto direto 

com radiação UV), induzindo a formação de uma camada oxidada e quebradiça [6]. 

A utilização de nanomateriais na indústria de construção rodoviária representa uma opção 

estrategicamente inovadora que visa a modificação dos materiais convencionais, através da 

adição de nanopartículas de materiais semicondutores. Esta opção representa uma solução 

tecnológica que pode contribuir para retardar a degradação de um pavimento, e ainda permitir 

a obtenção de novos ligantes asfálticos com capacidade multifuncional (ex. função 

autolimpante e de-poluente atmosférico) [7, 8]. 

Neste contexto, a presente dissertação tem por objetivo geral, o desenvolvimento de novos 

ligantes asfálticos que sejam capazes de resistir melhor ao processo de envelhecimento, e que 

simultaneamente apresentem capacidade autolimpante [9]. A opção tecnológica sustenta-se na 

deposição superficial e/ou incorporação em volume de nanopartículas de dióxido de titânio 

(TiO2), um material semicondutor que pelo facto de apresentar elevada estabilidade química, 

ausência de toxicidade, disponibilidade, abundância e podendo ser adquirido a custos 

reduzidos, permite a sua utilização num alargado espectro de aplicações tecnológicas. É 

também utilizado para a incorporação em volume o óxido de zinco (ZnO) uma vez que este é 

um excelente semicondutor para a fabricação de dispositivos emissores de luz UV e visível, 

pouco tóxico, de elevada estabilidade química e de baixo custo [10, 11] 
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1.2. Objetivos 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo geral o estudo do envelhecimento de 

ligantes asfálticos modificados, através da adição de nanopartículas de dióxido de titânio, 

micropartículas de dióxido de titânio e micropartículas de óxido de Zinco e também pela 

aspersão superficial de uma solução aquosa de nanopartículas de dióxido de titânio. Desta 

forma espera-se funcionalizar as superfícies dos pavimentos com camadas betuminosas, com 

maior resistência ao envelhecimento. Com base nisto, foram formulados três objetivos a 

atingir ao longo deste trabalho. 

O primeiro objetivo passa pela incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio, 

micropartículas de dióxido de titânio e micropartículas de óxido de Zinco em ligantes 

asfálticos convencionais, de modo a que se alcance uma maior resistência ao processo de 

envelhecimento que decorre da ação combinada da radiação ultravioleta (UV) e da oxidação 

na presença de oxigénio. Para tal foram feitas várias combinações conjugando os diferentes 

agentes modificadores para se perceber como se comportavam. 

O segundo objetivo passa pela aspersão superficial de uma solução aquosa de nanopartículas 

de TiO2 no betume, para se verificar se estas funcionalizam a superfície do mesmo e 

minimizam os efeitos no betume envelhecido. 

O terceiro objetivo passa pelo estudo e obtenção das propriedades físicas macroscópicas, 

caraterização química dos compostos formados após oxidação e ainda identificação e análise 

da eventual alteração da estrutura dos principais compostos do betume, através de vários 

ensaios de caraterização, de outros ensaios complementares de entre os quais um ensaio 

clássico de simulação do envelhecimento designado RTFOT, do inglês Rolling Thin Film 

Oven Test, o ensaio da espectroscopia de infravermelho (FTIR). 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos diferentes, do qual se inclui o presente capitulo, 

que tem como função enquadrar o tema, definir os objetivos do mesmo e ainda fazer uma 

apresentação dos conteúdos que constituem a presente dissertação. Cada um dos capítulos é 
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referente a uma parte do trabalho que foi realizado no âmbito da dissertação do Mestrado em 

Engenharia Civil. 

Por sua vez no capítulo 2 é apresentado o estado da arte efetuado, onde são abordadas 

diversas temáticas que são essenciais ao trabalho que foi desenvolvido, a temática dos 

pavimentos rodoviários e a temática da nanotecnologia. Assim neste capítulo são abordados 

conceitos como, pavimentos rodoviários, constituição e comportamento dos pavimentos 

rodoviários, características e propriedades do betume, modificação de betumes, o problema do 

envelhecimento do betume e as técnicas de caraterização de betumes. São apresentados ainda 

conceitos como as nanopartículas e os nanomateriais, características dos nanomateriais e suas 

aplicações e pavimentos rodoviários e nanotecnologia. 

No capítulo 3 são referidas as metodologias e os procedimentos experimentais empregues 

para a realização do trabalho. Assim, são descritos sucintamente os princípios teóricos 

associados aos ensaios utilizados, nomeadamente os ensaios de caraterização básica dos 

betumes, o ensaio designado Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT), o ensaio da 

espectroscopia de infravermelho (FTIR). 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos através da metodologia e dos 

procedimentos experimentais utilizados e a discussão dos mesmos. 

No último capítulo são feitas as considerações finais sobre o trabalho realizado e as respetivas 

conclusões que foram obtidas através da metodologia e dos procedimentos anteriormente 

referidos e ainda são abordados possíveis trabalhos futuros relativos ao tema desenvolvido, 

por forma a dar continuidade ao mesmo num futuro próximo. 
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

DE BETUMES MODIFICADOS COM NANOMATERIAIS 

2.1. Constituição e comportamento dos pavimentos rodoviários 

Os pavimentos rodoviários têm como principal função assegurar uma superfície de circulação 

que permita a deslocação dos veículos com comodidade e segurança, durante o período de 

vida dos mesmos quando estes estão sujeitos a ações do tráfego e às condições climatéricas. 

Desta forma o pavimento é constituído por um sistema multiestratificado constituindo por 

várias camadas de espessura finita, apoiadas na fundação constituída por terreno natural. De 

entre as várias camadas constituintes do pavimento, esta podem ser divididas em camadas 

ligadas (camadas superiores) e camadas granulares, as primeiras constituídas por materiais 

granulares estabilizados com ligantes e as segundas constituídas por materiais inertes britados 

ou naturais não aglutinados [3]. 

Desta forma, ao pavimento devem exigir-se dois tipos de qualidades: a qualidade funcional 

relacionada com exigências dos utentes, conforto e segurança de circulação, e deve também 

ser garantida a qualidade estrutural, relacionada com a capacidade do pavimento para suportar 

as cargas dos veículos sem sofrer alterações para além de determinados valores limites, as 

quais colocariam em causa a garantia da qualidade funcional [12]. 

Relativamente às camadas de um pavimento, estas podem distinguir-se pelas funções que 

desempenham, assim a camada superficial (“camada de desgaste”) tem a função de assegurar 

as caraterísticas funcionais atrás referidas, e ainda assegurar do ponto de vista estrutural, a 

importante função de impermeabilização. O corpo do pavimento tem como função assegurar 

as funções estruturais pois é o principal responsável pela capacidade do pavimento em 

suportar cargas do tráfego [12]. 

Devido ao facto de se poderem associar camadas com materiais diferentes, resultam diferentes 

tipos de pavimentos, a que correspondem comportamentos diferentes quando solicitados pelas 

cargas dos veículos e em combinação com determinadas condições climáticas. Assim segundo 

os dois critérios de classificação de pavimentos, deformabilidades e tipo de material, estes 

podem ser divididos em, pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos e pavimentos semirrígidos 

[3]. 
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Relativamente aos pavimentos flexíveis que são os mais utilizados em Portugal estes 

apresentam camadas superiores formadas por misturas betuminosas ou seja materiais 

estabilizados com ligantes hidrocarbonados, geralmente o betume asfáltico, seguidas 

inferiormente de uma ou duas camadas constituídas por material granular como se pode ver 

através da Figura 2.1. Normalmente as camadas dos pavimentos são colocadas pela seguinte 

ordem: camada de desgaste (camada superficial), camada de regularização, camada de base 

granular e camada sub-base granular.  

 

Figura 2.1 - Constituição tipo de um pavimento rodoviário flexível [13] 

Cada uma destas camadas tem a função de assegurar apoio para a realização da camada 

sobrejacente, mas uma das camadas fundamentais do pavimento é a camada de desgaste que 

protege todas as outras das infiltrações de água, ou seja, não permite que a água exterior entre 

para as camadas inferiores e para o solo de fundação e ainda constitui uma camada que 

garante o conforto e a segurança aos utilizadores do pavimento em causa [3]. 

Este trabalho vai tentar melhorar as características funcionais do pavimento, uma vez que a 

camada de desgaste que é aquela que se encontra mais à superfície é formada por betume 

asfáltico que fica exposto ao processo de oxidação por influência direta da radiação 

ultravioleta e das temperaturas elevadas. Para se tentar melhorar as características do betume 

asfáltico serão introduzidos novos materiais, que se espera que façam com que o mesmo 

adquira propriedades novas e benéficas quanto ao envelhecimento do betume.  

Os pavimentos rodoviários estão sujeitos dois tipos de solicitações, solicitações do tráfego e 

solicitações dos agentes climáticos, como se pode ver através da Figura 2.2. A primeira 

solicitação consiste essencialmente numa ação vertical repetida e numa ação tangencial entre 
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o pneu e o pavimento. A ação vertical origina esforços de compressão e de tração, devido à 

flexão, nas camadas betuminosas e esforços de compressão nas camadas granulares e ainda 

origina esforços de corte em ambas as camadas. Relativamente à solicitação dos agentes 

climáticos esta é constituída pela ação da água e pela ação da temperatura. A primeira faz com 

que a capacidade de carga das camadas granulares e do solo de fundação diminuam e a 

segunda é responsável pelo envelhecimento do betume e propicia deformações permanentes e 

fendilhamento térmico [13]. 

 

Figura 2.2 - Representação das solicitações, tensões e extensões existentes num pavimento [3] 

Os esforços instalados ao nível das diferentes camadas determinam, em geral, uma evolução 

típica dos pavimentos flexíveis, em direção a dois estados últimos de ruína, o fendilhamento 

por fadiga e a deformação permanente. Assim, as zonas críticas consideradas nos modelos de 

dimensionamento em relação aos fenómenos anteriormente referidos são respetivamente a 

parte inferior das camadas betuminosas onde os esforços de tração são mais elevados e a parte 

superior da fundação onde a resistência à compressão é mais reduzida. 

A deterioração do pavimento rodoviário está diretamente relacionado com o envelhecimento 

do ligante asfáltico e acontece devido à ação combinada da radiação solar e da oxidação na 

presença de oxigénio e de temperaturas elevadas. Desta forma é essencial conhecer-se as 

características e propriedades dos betumes para assim se poder estudar o envelhecimento do 

ligante asfáltico devido às ações referidas anteriormente e encontrar soluções eficazes e 

inovadoras para que sejam conferidas propriedades às camadas que constituem os 

pavimentos. 
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2.2. Características e propriedades dos betumes 

Na pavimentação rodoviária o betume asfáltico é o ligante mais utilizado sendo este um 

aglutinante betuminoso obtido a partir da destilação do petróleo bruto. Um dos processos mais 

utilizados para a produção de betume é a destilação direta ou fracionada do petróleo bruto [3]. 

O betume é um produto negro que apresenta boas características adesivas. A sua consistência 

varia muito com a temperatura, ficando mole quando é aquecido e endurecendo quando 

arrefece [1]. É um material termoviscoplástico, impermeável à água e pouco reativo. A baixa 

reatividade química a diversos agentes não evita, no entanto, que este material possa sofrer 

um processo de envelhecimento por oxidação lenta pelo contato com o ar [14]. 

A composição do betume é muito importante para a sua avaliação. Assim o betume contém 

entre 82 a 88% de carbono, 8 a 11% de hidrogénio, 0 a 1,5% de oxigénio e em menores 

quantidades, enxofre e azoto (0 a 6%) [1,5]. A sua composição varia de acordo com a origem 

do petróleo bruto usado como matéria-prima para o fabrico do betume e com os tratamentos 

realizados no final do processo de produção [3]. 

Existem vários tipos de betumes no mercado, sendo os mais utilizados em pavimentação o 

betume 10/20, 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, e 250/300. Estas designações 

resultam do comportamento do betume quando é sujeito a alguns ensaios como a penetração a 

25⁰C, temperatura de amolecimento, Viscosidade cinemática, solubilidade e temperatura de 

inflamação [3]. 

As principais características do betume que devem ser tidas em conta quando se quer 

selecionar o tipo de betume são: a durabilidade, a viscosidade, a coesão, a adesão e a 

trabalhabilidade. Uma das características do betume mais importante é a viscosidade. O 

betume a temperaturas elevadas comporta-se como um líquido viscoso permitindo o 

envolvimento dos agregados e o fabrico e aplicação das misturas betuminosas [15]. 

A composição química do betume asfáltico varia de acordo com o petróleo bruto de lhe dá 

origem, assim, como existem vários tipos de petróleo, a determinação da composição química 

dos betumes torna-se muito complexa [3]. Embora a composição química dos betumes seja 

muito complexa, é possível separar o betume em dois principais grupos químicos designados 
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asfaltenos e maltenos. O grupo dos maltenos pode ainda ser dividido em saturados, 

aromáticos e resinas [16]. A técnica mais utilizada para separação do betume nos vários 

grupos anteriores consiste em precipitar os asfaltenos usando n-heptano, seguindo-se a 

separação dos maltenos por cromatografia [13]. Torna-se assim inevitável a caracterização 

dos quatro grupos químicos constituintes do betume (Figura 2.3). Desta forma o betume é 

considerado um sistema coloidal consistindo em misturas de asfaltenos de alto peso molecular 

dispersas num meio oleoso solvente de muito menor peso molecular (maltenos). 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática da composição química do betume [17] 

Assim os asfaltenos são sólidos amorfos, insolúveis no heptano normal e são de cor preta ou 

castanha, contendo para além de carbono e hidrogénio, algum Azoto, Enxofre e Oxigénio [3]. 

São materiais aromáticos complexos de elevada polaridade com peso moleculares bastante 

elevados sendo que a quantidade em que estão presentes influencia o comportamento do 

betume aumentando a dureza com uma maior quantidade. Os asfaltenos constituem entre 5 a 

25% do betume [16]. A concentração do asfaltenos influencia a reologia dos betumes pois 

com o seu aumento ocorre o endurecimento do betume, reduzindo o índice de penetração e a 

suscetibilidade ao corte e aumentando a viscosidade. Ainda assim, mais importante que o teor 

em asfaltenos é a maneira como estes se associam no meio dispersivo. Desta forma quando 

estes se encontram associados em entidades esféricas não dissolvidas a viscosidade do betume 

aumenta bastante [13]. 
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Quanto às resinas, estas são sólidos ou semi-sólidos solúveis no heptano normal, de cor 

castanha escura, contendo grandes quantidades de Hidrogénio e Carbono e pequenas 

quantidades de Oxigénio, Enxofre e Azoto. As resinas são muito polarizadas, o que as torna 

muito adesivas. As resinas são agentes dispersores e peptizadores para os asfaltenos sendo 

que a proporção entre as resinas e os asflatenos define se o betume apresenta características 

do tipo solução (SOL) ou gelatinosa (GEL) [4]. Com o aumento das resinas o betume torna-se 

mais duro, reduzindo o índice de penetração e a suscetibilidade ao corte, aumentando ainda a 

adesividade e a viscosidade [13]. 

A fração aromática tem cor castanha, é solúvel no tolueno e inclui os componentes aromáticos 

nafténicos que são os que têm um menor peso molecular nos betumes. A fração aromática 

representa a maior proporção do meio de dispersão para os asfaltenos peptizados e representa 

40 a 65% do betume asfáltico [4]. Relativamente à reologia dos betumes, sabe-se que o 

aumento do teor em aromáticos origina uma redução marginal na resistência ao corte do 

betume [13]. 

Por fim, relativamente à fração saturada, esta é constituída por óleos viscosos não polarizados 

de cor creme ou branca, é solúvel no heptano normal e inclui hidrocarbonetos alifáticos 

predominantemente leves. Esta fração representa 5 a 20% do betume [4]. Quando esta fração 

aumenta o betume fica mais mole [13]. 

 

2.3. Problema do envelhecimento do betume 

Um dos problemas que põe em causa o bom funcionamento dos pavimentos rodoviários é o 

envelhecimento do betume. Este é um dos aspetos importantes do comportamento do betume 

que pode ocorrer essencialmente por quatro processos diferentes, sendo estes a volatilização, 

oxidação, endurecimento físico e endurecimento por exsudação. Assim, a volatilização 

consiste na perda dos componentes voláteis do betume a altas temperaturas e normalmente 

ocorre durante a produção, o armazenamento, o transporte e a colocação das misturas [13]. 

Por outro lado a oxidação ocorre devido ao betume ser composto por moléculas orgânicas que 

em contacto com o oxigénio oxidam. O endurecimento físico ocorre quando o betume é 

exposto a temperaturas baixas durante um longo período de tempo. Por fim, o endurecimento 

por exsudação ocorre na mistura betuminosa quando um componente oleoso do betume se 
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movimenta para os poros existentes no agregado [16]. Pode-se então dizer que o betume 

envelhece devido à presença de oxigénio que faz com que ocorra oxidação e por outro lado 

devido à incidência de radiação Ultra Violeta (UV). De entre os processos de envelhecimento 

referidos anteriormente, o que é considerado o principal responsável pelo envelhecimento do 

betume, é o processo de oxidação. Tal fenómeno acontece em todos os pavimentos 

rodoviários mas é mais evidentes naqueles onde as camadas são de espessura reduzida, 

estando expostas ao oxigénio, faz com que ocorra uma oxidação rápida e irreversível. 

Desta forma, o envelhecimento do betume por oxidação não é mais do que a perda dos 

componentes voláteis de baixo peso molecular (aromáticos), que darão origem a componentes 

com maior peso molecular como as resinas e asfaltenos. Assim no betume ocorre um aumento 

da rigidez e da fragilidade devido ao facto de quanto maior a quantidade de asfaltenos mais 

duro o betume se tornará. O envelhecimento do betume ocorre a curto prazo quando o mesmo 

é misturado com os agregados a temperaturas elevadas que contribuem para esse 

envelhecimento, e a longo prazo durante o tempo de vida útil do pavimento. Relativamente ao 

último caso, a exposição do pavimento a condições meteorológicas adversas faz com que seja 

um dos fatores de envelhecimento do betume asfáltico, uma vez que a radiação ultravioleta 

aumenta o processo de oxidação o que faz com que a viscosidade do betume também 

aumenta. A Figura 2.4 mostra moléculas de betume antes e após o seu envelhecimento [14]. 

 

Figura 2.4 - Moléculas de betume formadas normalmente e após o envelhecimento [13] 

Devido ao envelhecimento condicionar o tempo de vida útil dos pavimentos é essencial 

simular o seu envelhecimento para que se possa estudar uma maneira de o combater para tal 

existem vários ensaios para caracterizar o envelhecimento do betume sendo um deles o 
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TFOT, do inglês “Thin Film Oven Test”. Um outro ensaio utilizado é o RTFOT do inglês 

“Rolling Thin Film Oven Test”, e além desse, também é utilizado um outro ensaio designado 

de TFO-PAV. Quanto ao ensaio TFOT, este consiste em colocar uma amostra de 50 ml de 

betume num recipiente plano de 140 mm de diâmetro, de forma a obter uma espessura de 3,2 

mm sendo posteriormente aquecida durante 5 horas a 163⁰C (Figura 2.5). Por fim, a amostra 

de betume aquecida é ensaiada por forma a determinar a penetração, a ductilidade e o ponto 

de amolecimento de anel e bola, comparando-se as propriedades obtidas em relação às iniciais 

avaliando a sua alteração.  

 

Figura 2.5 - Esquema representativo do ensaio de envelhecimento TFOT [13] 

Outro dos ensaios utilizados é o RTFOT (Figura 2.6) onde os recipientes que contem 35 

gramas de betume são sujeitos a uma rotação, numa estufa a 163⁰C, durante 75 minutos. Após 

esse processo são obtidas camadas de betume com uma espessura de 1,25 mm e são ensaiadas 

de maneira a determinar penetração, a ductilidade e o ponto de amolecimento de anel e bola, 

comparando-se as propriedades obtidas em relação às iniciais avaliando a sua alteração, como 

também acontece no ensaio anterior (TFOT). 
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Figura 2.6 - Esquema representativo do ensaio de envelhecimento RTFOT [13] 

Por fim um dos ensaios muito utilizados é o TFO-PAV que envolve uma oxidação inicial com 

o RTFOT ou o TFOT para simular o envelhecimento que ocorre durante a produção na central 

betuminosa, ao qual se segue uma oxidação do betume proveniente de um dos primeiros 

ensaios, num recipiente pressurizado para o envelhecimento (PAV) de modo a simular o 

envelhecimento que ocorre após espalhamento da mistura betuminosa no pavimento como se 

pode observar através da Figura 2.7. 

 

Figura 2.7- Esquema representativo do ensaio de envelhecimento TFO-PAV [13] 

De entre os ensaios descritos anteriormente o que irá ser utilizado no âmbito da tese de 

mestrado será o RTFOT. Uma vez que o trabalho desenvolvido tem como objeto de estudo o 

envelhecimento do betume, e dos ensaios referidos é aquele que se encontra disponível nas 

instalações do laboratório. Este ensaio simula o envelhecimento ocorrido no betume no 

processo de fabricação do mesmo. 
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2.4. Modificação de betumes 

O betume asfáltico é um dos componentes essenciais da mistura betuminosa uma vez que liga 

os agregados e fornece coesão e estabilidade à mistura. O facto de o ligante asfáltico ter 

comportamento visco- elástico significa que este varia com a velocidade de aplicação das 

cargas, o que lhe permite comportar-se como um material flexível, com baixo módulo de 

rigidez e muito deformável e ao mesmo tempo que se comporta como um material estável, 

com elevado modulo e resposta elástica quando sujeito a ação do trafego [17]. 

Um dos fatores a ter em conta na aplicação de betume asfáltico é a temperatura uma vez que o 

seu comportamento se altera com a alteração da mesma, para tal é necessário ter em conta a 

gama de temperaturas a que a mistura será sujeita para ser escolhido o betume adequadamente 

[18]. 

Em Portugal os betumes mais utilizados nas misturas betuminosas são os betumes de classe 

de penetração 35/50 e 50/70, para misturas tradicionais e os betumes de classe 10/20, para 

misturas de alto módulo [3]. 

Com o decorrer dos tempos surge a necessidade de conferir aos betumes propriedades 

melhoradas, ou seja, utilizar betumes modificados, por forma a proporcionarem uma maior 

coesão e tenacidade à mistura betuminosa, e uma melhor resistência à fadiga e às deformações 

permanentes. Assim os betumes asfálticos podem ser modificados através da adição de 

polímeros, borracha, asfaltos naturais, fibras, antioxidantes, modificadores químicos, 

melhoradores de adesão e fillers [14]. 

Estes aditivos têm como objetivo diminuir a suscetibilidade térmica dos betumes, aumentar a 

sua viscosidade a altas temperaturas para evitar problemas com deformações plásticas, 

diminuir a sua fragilidade a baixas temperaturas, aumentar a sua coesão e flexibilidade e, em 

síntese, permitir a sua aplicação com êxito numa gama de temperaturas maior que a 

correspondente aos betumes tradicionais. Todos aditivos que podem ser utilizados podem ter 

benefícios diferentes como se mostra através da Tabela 2.1 [14]. 
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Tabela 2.1 - Benefícios da utilização de diferentes aditivos na modificação de betumes 

adaptado de [14] 

Agente modificador 
Deformação 

permanente 

Rotura 

térmica 

Rotura à 

fadiga 
Envelhecimento 

Polímeros 
Elastómeros X X X X 

Plastómeros X 

   Borracha  Borracha de pneus 

 

X X 

 
Fiiller 

Carvão preto X 

  

X 

Lime 

  

X X 

Modificadores 

químicos 
Enxofre 

X 

   Antioxidantes 

   

X 

Melhoradores de adesão 

  

X X 

Em Portugal os betumes modificados mais utilizados são: os betumes modificados com 

polímeros e betumes modificados com borracha [18]. 

Quanto aos betumes modificados os mais utilizados são os modificados com polímeros, que 

as partir de plastómeros, que melhoram as propriedades do ligante a altas temperaturas de 

utilização, como a partir de elastómeros, que produzem melhorias a altas temperaturas, 

conferindo para além disso, elasticidade e coesão ao betume [18]. 

Os betumes modificados com polímeros podem ser obtidos através da mistura física, 

mediante a simples dispersão do polímero no ligante, ou através da reação química do 

polímero com os componentes do betume, obtendo-se, neste caso, ligantes mais estáveis e 

com propriedades melhoradas [18]. 

Uma das modificações também muito utilizada passa pela introdução in situ ou em fábrica de 

borracha moída obtida através da trituração de pneu usados o que faz com que este resíduo 

seja aproveitado e não apenas queimado, para produzir energia ou simplesmente colocado em 

depósito. Com a introdução da borracha obtém-se betumes de alta viscosidade cujas 

propriedades podem ainda ser otimizadas com a introdução de polímeros [18]. 

Os betumes modificados com borracha são empregues em misturas betuminosas a quente 

essencialmente em camadas de desgaste, conduzindo as misturas a características funcionais e 

reológicas melhoradas, com maior resistência às deformações permanentes e ao 

fendilhamento por fadiga, ao envelhecimento, o que faz com que o ruido produzido pela 

passagem dos carros seja diminuído. O sucesso da modificação do betume pela borracha 

resulta da interação dos asfaltenos e das frações leves do betume, em particular os maltenos, 
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com as partículas de borracha, formando uma pelicula de gel que fixa as frações leves 

evitando a sua evaporação com o tempo [19]. 

De entre os betumes modificados com borracha (BB) distinguem-se essencialmente três 

famílias que diferem quanto à percentagem de granulado de borracha que é introduzido no 

betume: os betumes de alta percentagem de borracha (BBA), os betumes de média 

percentagem de borracha (BBM) e os betumes designados como de baixa percentagem de 

borracha (BBB) [18]. 

Os BBA apresentam problemas devido a serem compostos por uma elevada percentagem de 

granulado de borracha o que faz com que tenham de ser fabricados em obra pois não são 

estáveis ao armazenamento, ao contrário do que acontece aos BBM e BBB que são fabricados 

em fábrica própria e são estáveis ao armazenamento [18]. 

 

2.5. Técnicas de caraterização de betumes 

O conhecimento das características dos betumes é importante para se poder prever o 

comportamento das misturas betuminosas. As propriedades que são consideradas mais 

importantes para a sua caracterização são a penetração e a temperatura de amolecimento. 

Assim para a caraterização de betumes são efetuados ensaios como: 

•Penetração de betume a 25 ⁰C (EN 1426); 

•Ponto de amolecimento ”anel e bola” (EN 1427); 

•Ponto de fragilidade de Fraass (EN 12593); 

•Viscosidade cinemática a 135 ⁰C (ASTM D 2170 EN 12595); 

•Ponto de inflamação no Cleveland Open Cup (EN 22592); 

•Perda de massa por aquecimento a 163 ⁰C; 

•Ensaios de envelhecimento TFOT, RTFOT e TFO-PAV (EN 12607-2 e EN12607-1); 

•Ductilidade a 25 ⁰C (ASTM D 113); 
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•Recuperação elástica (AASHTO T 301-99); 

•Solubilidade em tolueno ou Xileno (EN 12592). 

Desta forma os resultados obtidos em alguns ensaios como penetração, temperatura de 

amolecimento, ponto de Fraass e viscosidade cinemática permitem traçar o diagrama BTDC 

(Bitumen Test Data Chart - Figura 2.8) que permite determinar o comportamento do betume a 

diversas temperaturas. Assim, através do diagrama, pode-se determinar as temperaturas de 

mistura e de compactação ideais. Também se pode determinar a sensibilidade térmica do 

betume através da inclinação da reta. Assim, quanto maior a inclinação da reta maior será a 

suscetibilidade do betume à temperatura, que é indicativo de mau comportamento em locais 

onde existam grandes variações térmicas.  

 

Figura 2.8 - Diagrama BTDC-“bitumen test data chart”: viscosidades de fabrico e 

compactação de misturas betuminosas com betumes originais [3] 

 

2.6.  A nanotecnologia e os nanomateriais 

A nanotecnologia é o termo utilizado para englobar a conceção, construção e a utilização de 

estruturas funcionais com pelo menos uma dimensão característica em nanómetros. Sendo a 

nanotecnologia umas das áreas de maior investigação no seculo XXI em todo o mundo [20], 

Esta evoluiu bastante nos últimos anos devido às iniciativas dedicadas à área e também 

devido a melhores equipamentos de caracterização e a um melhor entendimento da Química e 
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Física da matéria na escala manométrica [1]. Isto faz com que os países que se desenvolvam 

mais nesta área tenham uma oportunidade de dar um salto tecnológico e avançar para uma 

nova fronteira do conhecimento [21]. 

Desta forma, a nanotecnologia possibilita a construção de materiais ou estruturas a partir dos 

átomos ou moléculas, a uma escala que não é visível a olho nu, a escala nanométrica. A 

observação e análise de estruturas e compostos na escala nanométrica tornou-se possível nos 

anos 80, com a invenção do microscópio de tunelamento (STM) e posteriormente com o 

microscópio de força atómica (AFM) [21]. 

Inicialmente a nanotecnologia desenvolveu-se principalmente nas áreas da Eletrónica, Física, 

Química, Medicina e as suas aplicações mais recentes são na Engenharia [1]. 

A nanotecnologia é a ciência que permite manipular átomos e moléculas por forma a criar 

novas estruturas, denominadas nanoestruturas. Assim, a nanotecnologia proporciona a 

capacidade de agrupar átomos ou moléculas, que têm um determinado arranjo espacial e uma 

determinada composição de forma a obter estruturas com novas propriedades [22]. Desta 

forma, a nanotecnologia é importante, pois através da escala do “muito pequeno” permite 

descobrir uma enorme variedade de novas propriedades das substâncias [23]. 

Para se ter uma melhor perceção do que um nanómetro representa, um nanómetro é uma 

bilionésima parte do metro, ou seja, um metro corresponde a mil milhões de nanómetros. 

A manipulação à escala nanométrica tem sido desenvolvida usando principalmente duas 

abordagens. Uma das abordagens é o “top- down” (de cima para baixo) e envolve a 

diminuição de materiais a partir de materiais maiores, ou seja, a estrutura de maiores 

dimensões vai ser reduzida até dimensões da escala de nanometros, mantendo as propriedades 

originais do material (Figura 2.9). A outra abordagem é o “bottom-up” (de baixo para cima 

Figura 2.9) onde os materiais são manipulados à escala dos átomos ou das moléculas, com o 

intuito de obter estruturas de maiores dimensões [24, 25]. 

Quanto à primeira abordagem, esta requer um grande domínio de toda a tecnologia envolvida, 

e implica a utilização de equipamentos muito sofisticados e mão-de-obra qualificada uma vez 

que o conhecimento de toda a tecnologia envolvida não é do conhecimento geral. A segunda 
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abordagem comparativamente à primeira não envolve tantos recursos e mão-de-obra o que a 

torna mais percetível, sendo de grande importância a criatividade do cientista ao combinar o 

conjunto de átomos e moléculas, para criar os nanomateriais [24, 25]. 

 

Figura 2.9 - Representação esquemática dos mecanismos top-down e bottom-up [24] 

 

A nanotecnologia é uma ciência que se encontra em enorme evolução e está ser introduzida 

em quase todas as áreas do conhecimento, desta forma serão inumeradas algumas das áreas 

onde a nanotecnologia já fez progressos: 

•Produção de materiais: já existem nanopartículas associadas aos materiais de construção [7]. 

•Eletrónica, energia e informática: utilização de nanotubos de carbono para a criação de 

circuitos informáticos [7]. 

•Produtos farmacêuticos e saúde: aumento da eficácia dos medicamentos e descoberta de cura 

para doenças. Uma das últimas descobertas ocorreu no tratamento contra o cancro da pele 

mais propriamente na quimioterapia que através desta tecnologia consegue ser direcionada 

apenas para a área a tratar não afetando as áreas que estão boas [7]. 
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•Têxtil: Criação de vestuário capaz de efetuar a proteção contra os raios UV, criação de 

vestuário capaz de repelir água, entre outros [7]. 

•Agricultura: incentivos no ramo da agricultura biológica e nos aditivos e suplementos 

alimentarem tornando agricultura mais produtiva [7]. 

•Processamento alimentar: embalagens indicadoras da deterioração dos alimentos [7]. 

•Construção civil: melhoria das propriedades mecânicas; diminuição de degradação precoce 

do betão; reduzir os custos de produção e tornar a produção mais ecológica; segurança 

rodoviária através do desenvolvimento de pavimentos com capacidade fotocatalítica e 

autolimpante e de propriedades como a repelência a água, ao gelo, ao óleo [17]. 

Embora a nanotecnologia tenha muitas vantagens a produção e desenvolvimento gera 

nanopartículas que podem ser potencialmente perigosas para o ser humano e para o meio 

ambiente uma vez que se deslocam pelo ar muito facilmente e por grandes distâncias, este 

fenómeno designa-se nanopoluição [21]. 

 

2.7. Características dos nanomateriais  

A nanotecnologia consiste na manipulação de átomos e moléculas para a realização de 

processos, construir coisas ou construir seres vivos. A matéria-prima usada por esta ciência 

são os elementos mais básicos constituintes da tabela periódica. Estes compostos são os que 

dão origem a tudo que existe. Sabendo que tudo é feito de átomos e moléculas, é óbvio que a 

diversidade de nanomateriais e as suas propriedades são imensas, basta alterar uma pequena 

coisa na combinação dos átomos para as características serem completamente distintas [26]. 

Os produtos existentes, obviamente que são feitos de átomos, mas a nanotecnologia consegue 

criar novos materiais sintéticos ou modificar existentes a partir dos átomos ou moléculas. Os 

novos materiais não são obrigatoriamente à escala nanométrica mas possuem na sua 

composição estruturas manométricas [26]. 

Os diferentes nanomateriais estão a ser descobertos dia após dia e por darem origem a 

produtos finais mais leves e eficientes, adequados e de baixo custo, muitos deles encontram-se 
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em fase de comercialização em cosméticos, eletrodomésticos, vestuário e em diversos 

utensílios e equipamentos. Contudo, esta aplicação dos nanomateriais é preocupante no que 

diz respeito à saúde do ser humano, uma vez que não se conhecem as consequências da sua 

utilização [2]. 

Os nanomateriais podem-se traduzir em produtos finais, segundo diversas técnicas. Uma das 

técnicas é a técnica de microencapsulação, que consiste no revestimento de uma substância, 

qualquer que seja o seu estado físico, por um agente incapsulante donde resultam partículas, 

mononucleares ou polinucleares, com dimensões microscópicas. Esta técnica abrange vários 

campos e setores onde pode ser utilizada, monitorizando variáveis que se alteram com o uso 

dos compostos encapsulados [27, 28]. Esta técnica foi utilizada num trabalho recente cujo 

objetivo era o desenvolvimento de revestimentos termo sensitivos baseados em microcápsulas 

para aplicação em pavimentos rodoviários. Este trabalho tinha como objetivo que o pavimento 

mudasse de cor por forma avisar os condutores do tipo de condução que seria necessário que 

estes praticassem em função da temperatura ambiente, que é um indicador da presença de gelo 

[7]. 

Outros estudos com materiais com mudança de fase ou materiais termorreguladores já foram 

realizados em edifícios, mas neste caso a função seria permitir que, face ao gradiente térmico, 

estes materiais fossem capazes de absorver e armazenar calor para que, quando necessário, 

pudesse ser posteriormente utilizado. Estes materiais são denominados termoativos [29]. 

 

2.8. Pavimentos rodoviários e nanotecnologia 

A Engenharia de pavimentos tem sido uma das áreas promissoras no uso de nanomateriais, 

devido à capacidade que estas nanoestruturas possuem em interagir com diferentes superfícies 

sólidas, como os materiais asfálticos acrescentando-lhes propriedades como a repelência à 

água, ao gelo e ao óleo, o que é benéfico para a segurança rodoviária. Contudo é de salientar 

que os pavimentos tradicionais se forem bem construídos cumprem a sua função 

corretamente, embora se saiba que as suas propriedades não serão muito diferentes dos 

restantes pavimentos. Assim, os problemas que aparecerão no futuro também serão 

semelhantes e esperados. Desta forma surge a necessidades de, com a evolução da tecnologia, 

a introdução de substâncias que irão modificar os pavimentos por forma a conferir-lhe outras 
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propriedades que só assim são atingidas para combater os problemas típicos dos 

pavimentos [30]. 

Existem ainda mais exemplos, enumerados em seguida, que tentam resolver problemas quer 

estruturais quer funcionais da estrada, que comprovam o êxito de alguns trabalhos já 

desenvolvidos: 

•Uso de nanopartículas aplicadas como aditivo aos materiais da superfície dos pavimentos de 

estradas, com o objetivo de criar um revestimento super-hidrofóbico que repele tanto a água 

como o gelo [31]. 

•Desenvolvimento de materiais asfálticos com características autolimpantes e fotocatalíticas 

[9]. 

•Reforço do betume asfáltico, usando uma argila betonífica de sódio, para melhoramento da 

resistência ao fendilhamento devido ao gradiente térmico e melhoramento das propriedades 

reológicas a baixa temperatura [32]. 

•Desenvolvimento de um material usando enxofre dissolvido em componentes de óleo 

asfáltico, enxofre de asfalto, que resulta numa maior durabilidade em termos de resistência 

mecânica, comparado com as misturas convencionais. Esta mistura (enxofre e óleos 

asfálticos) fornece ao pavimento um melhor comportamento, nomeadamente no que respeita 

às deformações plásticas, uma vez adotadas pequenas concentrações de enxofre (menores que 

10% do total da mistura) e, por outro lado, fornece ao pavimento, usando altos teores de 

enxofre, uma estrutura betuminosa mais dura, em comparação com a estrutura sem a adição 

de enxofre [33]. 

•Desenvolvimento de um material capaz de fornecer uma boa adesão entre as camadas não 

ligadas e as camadas ligadas, por forma a criar uma “self assembled monolayer”. Isto é, capaz 

de criar uma ligação entre as camadas para que as camada funcionem como uma só, ou seja, 

uma monocamada [1]. 

•Aplicação de um material constituído à base de nano-fósforos, na camada de desgaste, ou às 

tintas usadas nos pavimentos, para produzir um efeito de luminescência, que permitirá que 

com a incidência da luz criar uma superfície mais visível e consequentemente melhorar a 

segurança da rodoviária [34]. 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL E MATERIAIS 

 

3.1. Introdução 

Este capítulo tem como finalidade a descrição da metodologia utilizada e os materiais 

utilizados ao longo do trabalho realizado no âmbito da dissertação de mestrado, e ainda os 

procedimentos adotados para a modificação dos ligantes asfálticos. 

Desta forma neste capítulo são referidos os materiais utilizados ao longo deste trabalho, assim 

como algumas das suas propriedades. Por sua vez, é descrita a preparação dos diferentes 

betumes modificados e as respetivas combinações que foram realizadas. 

Ainda neste capítulo são descritos todos os ensaios de caraterização realizados ao longo deste 

trabalho. 

 

3.2. Materiais utilizados 

Uma vez que a modificação de betumes é o objetivo deste trabalho, foi necessário selecionar 

um betume e os modificadores que seriam utilizados no processo. Assim, os materiais 

selecionados foram um betume convencional e dois modificadores. 

Relativamente ao betume utilizado, trata-se de um betume convencional 35/50 fornecido pela 

Cepsa, devido à baixa penetração que apresenta e por se tratar de um betume corrente na 

pavimentação rodoviária. 

Os modificadores selecionados (Figura 3.1) foram o dióxido e titânio (TiO2) e o óxido de 

zinco (ZnO). No que diz respeito ao TiO2 este foi escolhido visto que o objetivo era reduzir o 

envelhecimento do ligante asfáltico e como este é um material semicondutor que apresenta 

elevada estabilidade química, ausência de toxicidade, disponibilidade, abundância e podendo 

ser adquirido a custos reduzidos, permite a sua utilização num alargado espectro de aplicações 

tecnológicas e ainda apresenta características que fazem com este tenha propriedades 

autolimpantes [31]. Neste trabalho foram utilizadas nanopartículas deste material, uma vez 
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que as suas propriedades tornam-se superiores se apresentarem tamanho de partículas à escala 

nanométrica. 

Quanto ao óxido de zinco (ZnO) este é um excelente semicondutor para a fabricação de 

dispositivos emissores de luz UV e visível, pouco tóxico, de elevada estabilidade química e de 

baixo custo [32], e como acontece com o TiO2, este material quando utilizado à escala 

manométrica leva a que se obtenham materiais de elevado desempenho. Neste caso o ZnO vai 

ser utilizado através de micropartículas em vez de nanopartículas. 

 

Figura 3.1 - Materiais utilizados no processo de modificação de betumes 

 

3.3. Preparação e caraterização dos betumes modificados 

A preparação dos betumes modificados foi dividida em duas fases, nomeadamente a 

modificação por aspersão superficial de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 de um 

filme de betume e a modificação por incorporação no betume de nanopartículas de TiO2, 

micropartículas de TiO2 e micropartículas de ZnO. 

Na primeira fase para o processo de aspersão das nanopartículas de TiO2 na superfície do 

betume, foi necessária a realização de um estudo preliminar. Esse estudo consistiu em avaliar 

a influência da variação do pH da solução aquosa de nanopartículas de TiO2 na formação de 

agregados. Para tal foram utilizadas duas soluções aquosas de nanopartículas de TiO2 com pH 

diferentes, uma com pH ácido (5) e a outra com um pH básico (8). A solução aquosa é 

composta por água destilada, tensioativo, ligante e nanopartículas de TiO2  
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Nesta fase foram utilizadas lamelas de vidro para a deposição do betume. Desta forma, foi 

necessário o aquecimento do betume para que o mesmo fosse vertido para as lamelas, e com o 

auxílio da espátula fosse espalhado pela área da mesma. Uma vez que as lamelas estivessem à 

temperatura ambiente, as mesmas seriam aquecidas numa placa de aquecimento até à 

temperatura de amolecimento do betume e nessa altura, seriam aspergidas as soluções aquosas 

de nanopartículas de TiO2 com diferentes valores de pH. O equipamento utilizado para medir 

o pH foi o MicropH 2000 da CRISON. 

Nesta fase foi ainda feito um estudo preliminar. Esse estudo consistia em aspergir a solução 

aquosa de nanopartículas sobre o betume envelhecido, e verificar se o mesmo quando exposto 

a radiação UV sofreria alguma alteração. Para tal as lamelas aspergidas foram colocadas 

durante 8 dias numa caixa que irradia luz ultravioleta. 

Numa segunda fase iriam ser modificados os betumes por incorporação de três tipos de 

materiais distintos, nanopartículas de TiO2, micropartículas de TiO2 e micropartículas de 

ZnO. A definição das concentrações dos materiais utilizados basearam-se sobretudo em 

resultados de trabalhos anteriores com betumes aspergidos. As concentrações estabelecidas 

por combinação foram feitas em função da quantidade de betume. Desta forma as 

concentrações foram estabelecidas para uma quantidade de betume de 500 g, uma vez que 

essa quantidade era suficiente para todas as caraterizações que iriam ser feitas. As diferentes 

concentrações que foram utilizadas resultaram em nove combinações diferentes, como se 

pode ver através da Tabela 3.1 

 

Tabela 3.1 - Diferentes combinações realizadas para 500g de betume 35/50 

Combinações Nanopartículas de TIO2 (g) Micropartículas de TIO2 (g) Micropartículas de ZnO (g) 

L1 0.3 
  

L2 0.4 
  

L3 0.5 
  

L4 0.3 1 
 

L5 0.4 1 
 

L6 0.5 1 
 

L7 0.3 1 1 

L8 0.4 1 1 

L9 0.5 1 1 

A forma como as diversas modificações dos betumes, anteriormente mencionados, foram 

executadas são semelhantes e descritas de seguida.  
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Assim, após o aquecimento do betume à temperatura de 160⁰C, é adicionado o material de 

acordo com a respetiva combinação (Tabela 3.1). A mistura é feita durante 5 minutos a uma 

velocidade de ±200 rpm, recorrendo a um misturador de baixa rotação (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Misturador de baixa rotação 

Para a caraterização do betume convencional e dos betumes modificados foi realizado um 

conjunto de ensaios que avaliam o seu comportamento, nomeadamente o ensaio de 

temperatura de amolecimento pelo método anel e bola, ensaio de Penetração de betume a 25 

⁰C, o ensaio de Viscosidade cinemática a 135 ⁰C, o ensaio de Reologia e o ensaio clássico de 

envelhecimento de betume RTFOT. 

Para complementar o trabalho foi feito um ensaio de caraterização química, o FTIR, para se 

perceber se os betumes sofreram alguma alteração ao nível da sua estrutura química. 

De seguida serão explicados de forma mais minuciosa os ensaios referidos anteriormente. 

 

3.3.1. Ponto de amolecimento ”Anel e bola” 

O ensaio do Ponto de amolecimento ”anel e bola” (Figura 3.3) é um ensaio tradicional, 

definido na norma EN1427, que permite a determinação do ponto de amolecimento do 

betume. Desta forma permite ter uma ideia da temperatura até à qual o betume mantém 

alguma estabilidade quando o pretendemos utilizar em pavimentação rodoviária. 
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O ensaio consiste em colocar uma amostra de betume num anel metálico onde de seguida é 

colocada uma esfera metálica sobre o mesmo. Por fim mergulha-se todo o conjunto em água 

com um suporte. Após estar mergulhado vai-se aquecendo a água a uma razão de 5⁰C por 

minuto até que o betume que está no anel desça e toque na parte inferior do suporte por ação 

do peso da esfera. A temperatura registada nesse momento é o ponto de amolecimento do 

betume.  

 

Figura 3.3 - Equipamento do ensaio do ponto de amolecimento de anel e bola 

 

3.3.2. Penetração a 25 C 

O ensaio de penetração a 25 C (Figura 3.4) é uma medida indireta da viscosidade do betume, 

sendo o processo normalizado na norma EN 1426. 

O ensaio consiste em deixar uma agulha com um peso de 100 gramas sobre o betume durante 

5 segundos e verificar qual a profundidade a que esta penetrou, sendo esta medida em 

décimas de milímetro. Neste ensaio, para cada amostra devem ser feitas 3 medições em 

pontos diferentes da amostra distanciadas de 1 cm. Este ensaio permite determinar a classe de 

penetração do betume.  
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Figura 3.4 - Equipamento do ensaio de penetração a 25⁰C 

 

3.3.3. Viscosidade dinâmica 

O ensaio de viscosidade dinâmica realizado neste trabalho utiliza o viscosímetro rotacional de 

“Brookfield”(Figura 3.5) e baseia-se no ensaio de viscosidade dinâmica para uma temperatura 

de referência (de acordo com a norma EN 13302). No entanto, neste trabalho o ensaio foi 

repetido para várias temperaturas.   

 

Figura 3.5 - Ensaio de viscosidade dinâmica no viscosímetro rotacional de “Brookfield” 
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Este ensaio consiste em fazer rodar um objeto cilíndrico (spindle) dentro de uma amostra de 

betume e medir progressivamente a força exercida entre a parede deste e o betume. No 

procedimento utilizado neste trabalho, de acordo com o processo desenvolvido por, a 

temperatura de ensaio vai sendo aumentada em 10 C, sendo o valor de início de 100 C, 

esperando-se que esta estabilize e registando os respetivos valores medidos [35]. Repete-se o 

processo até se atingir 180 C. Todo o processo é monitorizado por um sistema computacional.  

 

3.3.4. Reómetro dinâmico de corte de pratos paralelos 

Para determinara as propriedades reológicas dos betumes em serviço numa gama de 

temperaturas médias e elevadas, utilizou-se o reómetro dinâmico de corte, em terminologia 

inglesa dynamic shear strain (DSR), modelo 2 (Figura 3.6). Este ensaio foi realizado de 

acordo com as normas AASHTO TP5, ASTM D7175 e EN 14770.  

 

Figura 3.6 - Reómetro dinâmico de corte (DSR) utilizado no ensaio 

 

O DSR permite caraterizar o comportamento viscoelástico do betume, quantificando o 

módulo de corte complexo (G*) e o angulo de fase (δ) do betume a diversas temperaturas (46, 

52, 58, 64, 70, 76, 82 e 88 ºC), para a frequência de 10 rad/s (1,6 Hz). Este equipamento 

também permite determinar a viscosidade nas condições de ensaio referidas. 
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O ensaio utilizando o reómetro dinâmico de corte é realizado numa amostra de betume, com 

25 mm de diâmetro e 1mm de espessura (gap),entre os dois pratos paralelos do equipamento, 

sendo o inferior fixo e o superior com capacidade de rodar em torno de um eixo vertical. O 

prato superior móvel submete a amostra de betume a um esforço de corte, esforço esse que é 

transmitido através de um movimento oscilatório e com a extensão controlada (que deve ser 

definida de forma a garantir o comportamento linear do betume, entre 2 e 30%), permite a 

determinação do módulo complexo do betume. 

 

3.3.5. Ensaio clássico de envelhecimento de betumes- RTFOT 

O RTFOT do inglês “Rolling Thin Film Oven Test” (Figura 3.7) é um ensaio clássico de 

envelhecimento que simula o envelhecimento do betume na fase da sua produção das misturas 

betuminosas. 

 

Figura 3.7 - Equipamento RTFOT utilizado e os seus respetivos copos 

 

De forma sucinta o ensaio baseia-se nas seguintes etapas: 

•Aquecer o betume à temperatura ≤ 150⁰C; 

•Pesar os copos (A e B), secos e limpos, para determinação da perda de massa; 

•Colocar 35 ±0,5 g de betume em cada copo; 

•Colocar os copos na horizontal e deixar arrefecer em ambiente isento de pó e de humidade 

pelo menos durante 60 minutos; 
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•Pesar os copos, para determinação da perda de massa (arrefecidos no exsicador), antes do 

ensaio; 

•Colocar todos os copos na estufa; 

•Verificar que a estufa está a 163⁰C e ventilada a 4000±200 ml/minuto; 

•Fechar a porta, colocar as amostras em rotação e verificar que a temperatura estabiliza 

novamente nos 163⁰C em 10 minutos. Caso contrário abortar o ensaio; 

•Contar 75 minutos, após a estufa atingir 162⁰C; 

•No final, retirara-se os copos A e B e deixam-se a arrefecer horizontalmente no exsicador, 

para posterior pesagem e determinação da correspondente perda de massa; 

Logo após o ensaio, transfere-se o betume dos restantes copos para recipientes de penetração 

e anel e bola 

O ensaio de envelhecimento de betume foi realizado para as nove combinações apresentadas 

anteriormente, com o objetivo de se verificar se a incorporação no betume das várias 

partículas tinha algum impacto no envelhecimento do mesmo. Para representar as amostras 

sujeitas a RTFOT a nomenclatura será a utilizada na Tabela 3.1 com a adição de um r 

(exemplo: L1r, L2r,…,L9r), relativamente as amostras sujeitas a RTFOT durante 6 horas (L2, 

L5 e L8) a nomenclatura será a mesma acrescentando 6r (exemplo: L26r, L56r, L86r). 

 

3.3.6. Espetroscopia de infravermelhos por transformada de Fourier 

A espectrometria de infravermelhos por Transformada de Fourier (FTIR, do inglês “Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy”) é uma técnica laboratorial que permite a identificação de 

materiais e composição química de materiais pois são detetadas as vibrações das moléculas. 

Esta técnica é também utilizada para obter informação sobre as ligações químicas dos 

materiais [36]. 

O FTIR, que atua na região do espectro infravermelho onde as moléculas vibram em 

frequências específicas, pois cada molécula tem associado um modo de vibração, 

correspondente à sua frequência natural de vibração. Este ensaio utiliza a luz com 
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comprimento de onda na região dos infravermelhos fazendo com que a mesma atravesse a 

amostra e interaja. Desta forma a amostra irá então absorver a radiação nas frequências de 

vibração das ligações intramoleculares correspondentes e, por fim, é registado através de um 

espectrómetro o espectro infravermelho, que representa a combinação entre a energia que é 

absorvida e a frequência emitida [37]. Na Figura 3.8 apresenta-se como exemplo valores 

característicos das absorções em moléculas orgânicas. 

 

Figura 3.8 - Valores característicos das absorções (cm
-1

) em moléculas orgânicas.[38] 

 

Os resultados obtidos através de FTIR podem ser apresentados de três formas distintas, 

respetivamente: no modo de absorção, transmissão e reflexão. O primeiro permite a obtenção 

da análise quantitativa, dado que pode estar relacionado com a concentração. Já o segundo e o 

terceiro possibilitam informação de dados qualitativos acerca das ligações químicas da 

amostra [36]. 

Esta técnica é bastante utilizada devido ao facto de ser relativamente simples e rápida de 

executar e também devido a ser uma técnica não destrutiva onde a amostra contínua viável 

após ser ensaiada. Como todas as técnicas esta também tem as suas limitações que estão 

relacionadas com a análise de misturas complexas sendo que o seu espectro será uma mistura 

dos diversos espectros dos componentes da amostra, dificultando assim a identificação das 

bandas correspondentes às moléculas presentes. Uma maneira de evitar este problema passa 

pela simplificação da amostra através da sua purificação [39]. 
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Para a realização deste ensaio foi necessária a deposição em lamelas de vidro de uma pelicula 

fina de betume, como se pode ver através de Figura 3.9. O processo foi repetido para as várias 

combinações que se pretendiam realizar (Tabela 3.1) e desta forma se poder verificar as 

ligações químicas que sofreram alteração. 

Os espectros de FTIR apresentados neste trabalho foram obtidos através do equipamento 

AVATAR 360 FT-IR da Multi-bounce HATR. 

 

Figura 3.9 - Lamela de vidro com betume asfáltico 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem como finalidade apresentar, analisar e relacionar os resultados obtidos ao 

longo do trabalho experimental desenvolvido e, como consequência, dar resposta aos 

objetivos finais deste trabalho. Desta forma, os vários betumes modificados foram 

comparados com o original para que se fique a perceber como se comportaram os betumes 

modificados em relação ao original.  

 

4.1. Caraterização dos betumes 

Como referido anteriormente, no sentido de avaliar o comportamento do betume foram 

utilizadas técnicas como o ensaio da Temperatura de amolecimento ”anel e bola, Penetração 

de betume a 25 ⁰C, Viscosidade dinâmica, Reologia e o ensaio clássico de envelhecimento 

RTFOT, isto é, um conjunto de ensaios básicos e simples que permite avaliar as diferenças 

entre o betume convencional e o betume modificado. 

 

4.1.1. Penetração do betume a 25⁰ C 

No que diz respeito ao ensaio de penetração, e como se pode verificar na Figura 4.1, os 

betumes modificados apresentam valores de penetração da mesma ordem de grandeza do 

betume convencional à exceção dos betumes L2, L5, L7 e L9 que têm valores ligeiramente 

superiores aos do betume virgem. 

Quanto à penetração dos betumes após o ensaio de envelhecimento RTFOT, pode-se verificar 

que todos eles apresentam um valor de penetração superior ao do betume de referência 

(Figura 4.2) para uma duração de 1h15minutos, enquanto que um envelhecimento prolongado 

(6h) conduz a valores de penetração aproximadamente iguais ou mais baixos (Figura 4.3). 
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Figura 4.1 - Penetração a 25 ⁰C do betume convencional e dos betumes modificados 

 

Figura 4.2 - Penetração a 25 ⁰C do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT 

 

Figura 4.3 - Penetração a 25 ⁰C do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 
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4.1.2. Temperatura de amolecimento anel e bola 

Na Figura 4.4 apresenta-se os valores da temperatura de amolecimento do betume 

convencional e dos betumes modificados. Relativamente à temperatura de amolecimento 

esperava-se que os valores fossem da mesma ordem de grandeza do valor do betume 

convencional, uma vez que na penetração os valores foram muito próximos. Como se pode 

verificar através da Figura 4.4 os valores da temperatura de amolecimento são muito 

próximos do valor do betume padrão.  

Quanto ao valor da temperatura de amolecimento das amostras que foram submetidas ao 

ensaio clássico de envelhecimento RTFOT, observa-se na Figura 4.5 que para betumes com 

valores de penetração mais altos a temperatura de amolecimento é mais baixa, exceto nas 

amostras L3r, L4r,L6r e L8r em que os valores são um pouco mais elevados.  

 

 

Figura 4.4 - Temperatura de amolecimento do betume convencional e dos betumes 

modificados 
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Figura 4.5 - Temperatura de amolecimento do betume convencional e dos betumes 

modificados após envelhecimento no RTFOT 

 

Através da Tabela 4.1 apresenta-se em termos percentuais a diferença dos valores de 

penetração e temperatura de amolecimento anel e bola para o betume convencional e para os 

betumes modificados, antes e após o envelhecimento. Desta forma pode-se verificar, que o 

betume padrão tem um valor de penetração, após envelhecimento, menor na ordem dos 49%. 

Relativamente ao valor da temperatura de amolecimento esta aumenta na ordem dos 14% 

quando comparado com o valor inicial. No que respeita aos betumes alterados, verifica-se 

alteração inferiores à do betume convencional entre 3% e 12% para a penetração e de cerca de 

2% para a temperatura de amolecimento anel e bola.. 

 

Tabela 4.1 - Variação percentual entre as amostras antes e após envelhecimento 

Amostras 35/50 35/50r L1-L1r L2-L2r L3-L3r L4-L4r L5-L5r L6-L6r L7-L7r L8-L8r L9-L9r 

Penetração a 25 ⁰C 

(%) 
-48.91 -36.36 -39.54 -40.96 -40.35 -40.44 -39.46 -46.05 -37.03 -42.09 

Temperatura de 

amolecimento (%) 
14.05 16.19 10.92 11.26 12.22 11.76 15.38 12.01 11.83 13.72 

Nota: os valores negativos indicam houve uma redução após envelhecimento, tendo como referência o valor inicial. 
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Assim, verificou-se que, ainda que pouco significativa, ocorreu uma variação das 

características do betume com a adição das várias partículas utilizadas. Para se verificar se em 

condições mais agressivas se obtém resultados mais diferenciados, foram selecionadas 3 

amostras com quantidades intermédias de partículas (L2, L5 e L8) que foram sujeitas a um 

período de envelhecimento de 6 h no RTFOT.  

Este procedimento mostra que a diferença de resultados entre as várias amostras continua 

pouco significativa, apresentando uma variação máxima de 0.7 ⁰C da temperatura de 

amolecimento anel e bola (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 - Temperatura de amolecimento do betume convencional e dos betumes 

modificados após envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 
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4.1.3. Viscosidade dinâmica 

No que diz respeito ao ensaio de Viscosidade Dinâmica, e como se pode observar na Figura 

4.7, todos os betumes modificados apresentam uma viscosidade igual à do betume 

convencional, à exceção do betume L7 que apresenta uma viscosidade superior. 

Relativamente à viscosidade dinâmica dos betumes modificados sujeitos a RTFOT (Figura 

4.8), verifica-se, como anteriormente, que as viscosidades são muito semelhantes.  

 

Figura 4.7 - Viscosidade do betume convencional e dos betumes modificados 

 

Figura 4.8 - Viscosidade do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT 
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Relativamente às amostras sujeitas a 6 horas de ensaio como se pode verificar através da 

Figura 4.9 também não se observa nenhuma variação neste parâmetro. As viscosidades são 

todas semelhantes à exceção da amostra L26r onde se pode verificar que para as temperaturas 

entre 150 e 180⁰C tem viscosidade superior à das outras amostras. 

 

Figura 4.9 - Viscosidade do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 

 

Em suma, como se pode verificar através dos vários gráficos apresentados, não existem 

alterações significativas quanto à viscosidade das amostras ensaiadas. 
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4.1.4. Reologia 

A reologia avalia materiais com um comportamento viscoelástico. Assim o ensaio DSR avalia 

o betume através de dois parâmetros viscoelásticos que variam em função da temperatura e do 

tempo de carga, sendo estes o modulo complexo G* e o angulo de fase δ. 

Este ensaio apenas foi realizado para as combinações L2, L5 e L8 e as respetivas amostras 

envelhecidas (L2r, L5r, L8r) e ainda para o betume convencional, uma vez que é um ensaio 

demorado e não se justificava fazer para as amostras todas. 

Deste modo, como se pode verificar através da Figura 4.10 o módulo complexo dos betumes 

modificados é menor que o do betume convencional para as temperaturas mais baixas. 

Relativamente às temperaturas mais altas, estes são da mesma ordem de grandeza. Entre os 

betumes modificados o L5 é aquele que se aproxima mais do betume convencional. Desta 

forma, verifica-se que a maior diferença do valor do módulo complexo ocorre quando se 

compara a amostra L2 e o betume convencional, com uma diferença de 33%. Quanto às 

amostras L5 e L8, estas têm valores 18% e 22%,respetivamente, inferiores ao módulo do 

betume convencional. 

 

Figura 4.10 - Modulo complexo do betume convencional e dos betumes modificados 
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Quando se compara as amostras L2, L5 e L8 com o betume convencional verifica-se o mesmo 

que foi referido anteriormente, o módulo complexo dos betumes modificados é menor que o 

do betume convencional para as temperaturas mais baixas. A estas temperaturas, a maior 

diferença do valor do módulo complexo relativamente ao do betume convencional ocorre para 

a amostra L8r (21%), seguindo-se a amostra L2r (18%) e a L5r (8%). Para as temperaturas 

mais altas os valores do módulo são da mesma ordem de grandeza.  

 

Figura 4.11 - Modulo complexo do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT 

De acordo com a Figura 4.12 verifica-se que os betumes envelhecidos durante seis horas 

apresentam um módulo complexo muito superior quando comparados com o betume 

convencional. Além disso, todos os betumes modificados ficaram mais duros com a adição 

das partículas, o que não é desejável. 

 

Figura 4.12 - Modulo complexo do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 
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No que diz respeito ao ângulo de fase, e de acordo a Figura 4.13 os valores deste parâmetro 

para os betumes modificados são superiores quando comparados com o betume convencional, 

com a exceção do betume L8 que para temperaturas mais altas o seu valor é inferior. Verifica-

se também que o angulo de fase aumenta com o aumento da temperatura. 

 

Figura 4.13 - Ângulo de fase do betume convencional e dos betumes modificados 

Quanto ao valor do ângulo de fase dos betumes envelhecidos (Figura 4.14), nota-se que para 

as temperaturas mais baixas estes valores são superiores quando comparado com o betume 

convencional, mas à medida que a temperatura aumenta os ângulos de fase são da mesma 

ordem de grandeza. 

 

 

Figura 4.14 - Ângulo de fase do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT 
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No que diz respeito à Figura 4.15 é possível observar que para os betumes envelhecidos 

durante seis horas o ângulo de fase aumenta quase linearmente e não se notam variações 

quando comparadas com o betume convencional.  

 

Figura 4.15 - Ângulo de fase do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 

 

4.1.5. Grau PG 

O grau PG é um parâmetro que indica quais as temperaturas máxima e mínima para as quais 

um determinado betume apresenta um determinado desempenho. Este parâmetro é utilizado 

nos EUA para selecionar um determinado betume e pode ser determinado graficamente. 

Para a determinação gráfica do PG é necessário definir a curva G*/sin(δ) em função da 

temperatura e no gráfico assim definido traçar as retas correspondentes a G*/sin(δ)=1 e 

G*/sin(δ)=2.2. Estes valores representam os limites indicativos do grau PG para betumes 

normais e envelhecidos respetivamente. 

Assim, o grau PG para betumes normais é a temperatura para a qual se verifica 

G*/sin(δ)≥1kPa, enquanto que para betumes envelhecidos o grau PG é a temperatura para a 

qual se verifica G*/sin(δ)≥2.2.  

Relativamente aos valores obtidos graficamente para o grau PG, como se pode ver na Figura 

4.16 o valor é sempre o mesmo exceto para a amostra L5 que é superior quando comparado 
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com o betume convencional. Desta forma verifica-se que os betumes têm um comportamento 

idêntico. 

 

Figura 4.16 - Determinação gráfica do PG do betume convencional e dos modificados 

 

Relativamente aos betumes envelhecidos (Tabela 4.2), verifica-se que o PG aumentou 

relativamente ao dos betumes não envelhecidos e quando comparado com o betume 

convencional. Apenas o betume L8r não teve qualquer alteração após o envelhecimento. 

 

Figura 4.17 - Determinação gráfica do PG do betume convencional e dos modificados após 

envelhecimento no RTFOT 
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No que diz respeito aos betumes envelhecidos durante 6 horas, pode-se verificar que o valor 

do PG subiu consideravelmente quando comparado com o do betume convencional. Ainda 

assim, pode-se verificar que o valor de PG se mantém constante em todos os betumes 

envelhecidos durante 6 horas. 

 

Figura 4.18 - Determinação gráfica do PG do betume convencional e dos modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 

  

Tabela 4.2 - Valores do PG do betume convencional e dos betumes modificados após 

envelhecimento no RTFOT durante 6 horas 

Amostra 35/50 L2 L5 L8 35/50 r L2r L5r L8r 35/50 6r L26r L56r L86r 

PG 70 70 76 70 70 76 76 70 >88 >88 >88 >88 

 

4.1.6. Ensaio clássico de envelhecimento RTFOT 

O envelhecimento dos betumes modificados foi realizado através do ensaio clássico RTFOT, 

que simula o processo de envelhecimento durante o processo de fabricação do betume. Ensaio 

esse que é muito importante neste trabalho uma vez que, permitiu avaliar as características do 

betume após envelhecimento e por outro lado, comparar essas características do betume 

envelhecido com as características do betume convencional. 
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Desta forma, serão caraterizados todos os betumes modificados apresentados sujeitos a 

envelhecimento e comparados com as características das amostras antes do processo de 

envelhecimento para verificar as alterações ocorridas. Através do ensaio de RTFOT também 

se obtém a perda de massa que não é mais do que uma ponderação das massas do copo vazio 

e do copo com betume antes e depois do ensaio de envelhecimento. 

Como se vê na Figura 4.19 todos os betumes modificados tiveram uma menor perda de massa 

quando comparados com o betume convencional. Desta forma pode-se concluir que a 

modificação dos betumes interfere no processo de envelhecimento do betume. 

 Relativamente à Figura 4.20, verifica-se que nos betumes modificados, sujeitos a 6 horas de 

envelhecimento, o comportamento já não é o mesmo. Neste caso a perda de massa dos 

betumes modificados é superior à do betume convencional. Assim, conclui-se por um lado 

que quando os betumes modificados estão sujeitos a um curto período de envelhecimento (1 h 

15 minutos), as partículas adicionadas influenciam a perda de massa ainda que pouco, uma 

vez que têm uma perda de massa menor quando comparados com o betume convencional. Por 

outro lado, quando estes são sujeitos a um tempo de envelhecimento elevado (6 horas), deverá 

ocorrer a destruição das ligações estabelecidas anteriormente, e o efeito deixa de ser benéfico, 

uma vez que os betumes ficam com um desempenho inferior aquele que tinham antes da 

adição das partículas. 

 

Figura 4.19 - Perda de massa do Copo A e B e o valor médio do betume convencional e dos 

betumes modificados envelhecidos 
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Figura 4.20 - Perda de massa do Copo A e B e o valor médio do betume convencional e dos 

betumes modificados envelhecidos durante 6 horas 
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4.2. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

4.2.1. Espectros de FTIR dos materiais utilizados 

Afim de se averiguar a influência dos materiais utilizados para a modificação do betume é 

essencial avaliar os espectros dos materiais individualmente. Desta forma, serão em seguida 

apresentados os espectros de FTIR referentes ao betume 35/50, do TiO2 e do ZnO, 

respetivamente mostrados nas Figura 4.21,Figura 4.22 e Figura 4.23. Relativamente ao 

espectro da Figura 4.21 podem-se distinguir várias bandas mais intensas (amostra de betume 

35/50) e consequentemente associá-las a modos de vibração das ligações moleculares; por 

conseguinte, podem ser identificados os seguintes picos principais: 

 2915,99 cm
-1

 Corresponde a vibrações de alongamento, característicos das ligações de 

hidrocarbonetos C-H (CH3e CH2). 

 2854,27 cm
-1 

Correspondem a vibrações de alongamento, característicos das ligações 

de hidrocarbonetos (CH3 e CH2). 

 1604,56 cm
-1 

corresponde a uma ligações duplas de Carbono (C=C). 

 1457,99 cm
-1

 corresponde a vibrações de flexão características das ligações C-H. 

 1026 cm
-1 

corresponde a vibrações das ligações S=O. 

 725,14 cm
-1

 corresponde a vibrações de balanço (flexão com torção) característicos 

das ligações CH2. 

Quanto ao espetro do TiO2 a Figura 4.22 mostra que o pico muito bem evidenciado a cerca de 

600 cm
-1

 está associado a vibrações de alongamento da ligação Ti – O. Por outro lado, os 

picos que aparecem a cerca de 3425,13 cm
-1

 e 1635,42 cm
-1

, com intensidades semelhantes 

estão associados com as vibrações de alongamento das moléculas de água, incluindo grupos 

hidroxilo e água molecular na superfície do óxido de titânio. A razão do aparecimento de água 

decorre provavelmente de uma deficiente secagem das pastilhas do material (composto por 

uma mistura de pós de KBr e TiO2) que foi utilizado para efetuar os ensaio de FTIR.  

Através do espectro da Figura 4.23 pode-se verificar que o pico a cerca de 3455 cm
-1

está 

associado às vibrações de alongamento da ligação O-H. Quanto ao pico de 1519,71 cm
-1

 este 

está associado a vibrações de flexão das moléculas de água (H-O-H). 
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Figura 4.21 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50 utilizando FTIR 

 

Figura 4.22 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do TiO2 

utilizando FTIR 
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Figura 4.23 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do ZnO 

utilizando FTIR 

 

4.2.2. Avaliação do efeito do pH, da solução aquosa de nanopartículas de 

TiO2, na integridade física do betume 

Neste trabalho foi essencial avaliar a influência do pH da solução aquosa de nanopartículas de 

TiO2 na manutenção da estrutura física do betume. Para o efeito, foram produzidas três 

amostras diferentes; a primeira é referente apenas ao betume que para tal foi depositado numa 

lâmina de vidro (Figura 3.9). As restantes amostras foram produzidas através da aspersão 

manual de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com o pH igual a 5 e 8. 

Através dos espetros apresentados (Figura 4.24) verifica-se que as ligações químicas que 

existem mantêm-se apesar da alteração dos valores de pH. Contudo, a intensidade dos picos 

associados aos diferentes modos de vibração sofrem variações aquando se alteram os valores 

de pH. Desta forma, o material comporta-se de maneira diferente com a variação do pH, 

aquele que se aproxima mais das frequências de vibração do betume original é a solução de 

pH 8. Assim a solução aquosa a utilizar deverá ser a de pH8 uma vez que é a que reage menos 

com o betume não danificando a sua estrutura. 
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Figura 4.24 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50 utilizando FTIR 

 

Através da análise à Figura 4.24, pode ser claramente observado que o betume modificado 

pela aspersão de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com pH=5 é aquele que 

apresenta as menores intensidades dos picos associados aos diferentes modos de vibração. 

Este comportamento evidencia claramente que a amostra de betume modificado pela aspersão 

de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2 com pH=5 é aquela que promove maior 

alteração à composição química ao betume padrão e por isso, a menos recomendada. 
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4.2.3. Análise dos espectros de FTIR resultantes da aspersão superficial da 

solução aquosa de nanopartículas de TiO2. 

Uma vez determinado o pH ótimo procedeu-se à aspersão da solução de nanopartículas na 

superfície das lâminas de vidro com betume e submeteram-se as mesmas a 8 dias de 

exposição a luz ultravioleta. Este processo foi realizado com o betume normal e com o mesmo 

betume envelhecido por forma a verificar se as nanopartículas tinham alguma influência após 

o betume estar envelhecido. Desta forma, como se pode observar através dos espectros da 

Figura 4.25 a ligação correspondente ao número de onda 3394,27 cm
-1

 que corresponde a 

vibrações características de alongamento de moléculas de água, que estão presentes em todas 

as amostras apresentadas, excetuando o betume padrão, já que analisando apenas esta 

amostra, a intensidade deste pico é muito baixa. Verifica-se claramente que tanto no processo 

de envelhecimento como na aplicação de nanopartículas de TiO2 (por aspersão de uma 

solução aquosa) influenciam fortemente a composição química do betume normal. Na 

verdade, para a maioria dos principais modos de vibração, os picos característicos que lhes 

estão diretamente associados diminuem de intensidade, enquanto que simultaneamente a 

intensidade dos picos associados às vibrações de moléculas de água aumentam.  

 

Figura 4.25 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50 modificado por aspersão da solução aquosa de nanopartículas de pH8 sem exposição 

UV e com exposição UV utilizando FTIR 
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A presença de água deve-se provavelmente ao procedimento experimental adotado. Com 

efeito, atendendo às características reológicas dos materiais em estudo, as amostras foram 

previamente arrefecidas (dentro de um congelador) de modo a ser mais fácil executar a 

técnica de FTIR. Não obstante o procedimento efetuado, é possível observar que tanto as 

amostras envelhecidas quanto as modificadas pela aplicação de nanopartículas de TiO2, 

aumentam a suscetibilidade dos betume à água. 

 

4.2.4. Análise dos espectros de FTIR resultantes da incorporação em 

volume dos agentes modificadores. 

Após a modificação do betume era essencial a realização da análise química das amostras 

betuminosas para se perceber a diferença das várias combinações realizadas e para 

complementar os resultados já obtidos. Desta forma, as diversas combinações foram sujeitas 

ao ensaio, de onde resultam vários espectros de FTIR apresentados mais adiante. 

De acordo com o espectro da Figura 4.26, é possível observar que a ligação correspondente ao 

número de onda 3394,27cm
-1

 que corresponde a vibrações de alongamento características das 

ligações H-O-H (devido à existência de água adsorvida à superfície), está presente quer na 

amostra L1, quer na amostra 35/50 rtfot. O aparecimento do pico relacionado com as 

vibrações das ligações H-O-H para a amostra L1, deve-se provavelmente ao maior grau de 

molhabilidade conferido à superfície da amostra (de natureza hidrofílica) e que é induzido 

pelas nanopartículas de TiO2. Contudo, relativamente à amostra L1r (obtida do 

envelhecimento de L1, i.e. sujeitando L1 a um aumento de temperatura), uma parte dos 

compostos parafínicos (que constituem o betume) podem sofrer um processo de liquefação e 

recobrirem parcialmente a nanopartículas de TiO2 mais próximas da superfície. O resultado 

deverá traduzir-se na formação de uma superfície muito menos hidrofílica (i.e. menos 

molhável pela água); por isso, o pico a este número de onda (3394,27cm
-1

) praticamente 

desaparece. Quanto à amostra 35/50 RTFOT, podem-se tecer as seguintes considerações: 

devido ao processo de envelhecimento (sujeitando a amostra 35/50 a um aumento de 

temperatura) uma grande parte dos compostos parafínicos podem-se liquefazer e emergirem 

para a superfície. Ao arrefecerem, poderão formar uma película rígida impermeável na 
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superfície da amostra, e por isso com capacidade de reter a água adsorvida (proveniente do 

congelador). 

 

Figura 4.26 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L1 e betume L1r utilizando FTIR 

 

Uma análise semelhante pode ser realizada para as restantes amostras identificadas 

anteriormente através da Tabela 3.1. Por exemplo, através da análise ao espectro da Figura 

4.27 é possível observar que a ligação correspondente ao numera de onda 3409.70cm
-1

 que 

corresponde a vibrações de alongamento características das ligações H-O-H (devido à 

existência de água adsorvida à superfície), está presente em todas as amostras à exceção 

daquela correspondente ao betume normal 35/50. Por outro lado, para esta amostra é 

importante realçar que quando sujeita a um processo de envelhecimento mais prolongado 

(dando origem á amostra 35/50 6r), verifica-se um aumento da intensidade do pico 

correspondente a vibrações de alongamento das ligações H-O-H. Este comportamento é 

provavelmente devido ao aumento da espessura da película (formada na superfície da 

amostra) que a torna mais impermeável e por consequência, com maior capacidade de reter a 

água. 



Análise e discussão dos resultados 

 

57 

 

 

Figura 4.27 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L2 e betume L2r utilizando FTIR 

 

Relativamente ao espetro referente à amostra L3 (ver Figura 4.28), é possível observar que 

após o processo de envelhecimento (originando a amostra L3r) ocorre um aumento da 

intensidade do pico correspondente às vibrações de alongamento características das ligações 

H-O-H (devido à existência de água adsorvida à superfície). Este comportamento difere 

bastante daquele que foi observado para a amostra anterior. Esta diferença pode 

provavelmente ser devida ao efeito predominante do aumento da espessura da película 

impermeável entretanto formada na superfície da amostra L3r. 

 

Figura 4.28 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L3 e betume L3r utilizando FTIR 
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Relativamente ao espetro referente à amostra L4 (ver Figura 4.29) é possível observar que 

após o processo de envelhecimento (originando a amostra L4r) ocorre uma diminuição da 

intensidade do pico correspondente às vibrações de alongamento características das ligações 

H-O-H (devido à existência de água adsorvida à superfície). 

  

Figura 4.29 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L4 e betume L4r utilizando FTIR 

 

Para a amostra L4r, obtida após o processo de envelhecimento, as nano/micro partículas de 

TiO2 podem ter ficado parcialmente recobertas/embebidas pela película impermeável 

formada e por consequência conduzindo a uma diminuição do grau de hidrofilicidade; neste 

caso, o efeito da diminuição da molhabilidade deve-se ter sobreposto ao efeito alcançado pelo 

aumento do grau de impermeabilidade, conferido pela película que foi formada. 

Relativamente ao espetro referente à amostra L5 (ver Figura 4.30), é possível observar que 

após o processo de envelhecimento (originando a amostra L5r) ocorre um comportamento 

análogo ao que foi observado para a amostra L4r. Contudo, quando se sujeita a amostra L5 a 

um processo de envelhecimento mais longo (obtendo-se a amostra L56r) verifica-se que volta 

a ocorrer novamente um ligeiro aumento da intensidade do pico relativo às vibrações de 

alongamento características das ligações H-O-H. Com efeito, é provável que o aumento do 

tempo de envelhecimento possa ter formado uma película impermeável ligeiramente mais 

espessa e por consequência, conduzindo a um ligeiro aumento da capacidade de reter a água. 

Importa ainda realçar que para esta última amostra (L56r) é ainda possível observar que são 
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novamente detectadas, tal como para o betume padrão (amostra 35/50), as bandas intensas a 

aproximadamente 2915.99 cm
-1

 2854.27 cm
-1

; estas energias são correspondentes, como 

referido anteriormente, a modos de vibração de alongamento dos hidrocarbonetos. Este 

reaparecimento não encontra para já explicação. 

 

Figura 4.30 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume 35/50 6r,betume L5, betume L5r e o betume L56r 

utilizando FTIR 

 

Através do espectro da Figura 4.31 referente à amostra L6 é possível observar que após 

envelhecimento na amostra L6r ocorre uma diminuição da intensidade do pico correspondente 

às vibrações de alongamento características das ligações H-O-H (devido à existência de água 

adsorvida à superfície). 

Para a amostra L6r, obtida após o processo de envelhecimento, as nano/micro partículas de 

TiO2 podem ter ficado parcialmente recobertas/embebidas pela película impermeável 

formada e por consequência conduzindo a uma diminuição do grau de hidrofilicidade; neste 

caso, o efeito da diminuição da molhabilidade deve-se ter sobreposto ao efeito alcançado pelo 

aumento do grau de impermeabilidade, conferido pela película que foi formada. 
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Figura 4.31 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L6 e betume L6r utilizando FTIR 

 

Através do espectro da Figura 4.32 referente à amostra L7, é possível observar que após o 

processo de envelhecimento (originando a amostra L7r) ocorre um aumento da intensidade do 

pico correspondente às vibrações de alongamento características das ligações H-O-H (devido 

à existência de água adsorvida à superfície). Este comportamento difere bastante daquele que 

foi observado para a amostra anterior. Esta diferença pode provavelmente ser devida ao efeito 

predominante do aumento da espessura da película impermeável entretanto formada na 

superfície da amostra L7r.  

 

Figura 4.32 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L7 e betume L7r utilizando FTIR 
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Relativamente ao espetro referente à amostra L8 (ver Figura 4.33), é possível observar que 

após o processo de envelhecimento (originando a amostra L5r) ocorre um comportamento 

análogo ao que foi observado para a amostra L5r. Contudo, quando se sujeita a amostra L8 a 

um processo de envelhecimento mais longo (obtendo-se a amostra L86r) verifica-se que volta 

a ocorrer novamente um ligeiro aumento da intensidade do pico relativo às vibrações de 

alongamento características das ligações H-O-H. Com efeito, é provável que o aumento do 

tempo de envelhecimento possa ter formado uma película impermeável ligeiramente mais 

espessa e por consequência, conduzindo a um ligeiro aumento da capacidade de reter a água. 

Importa ainda realçar que para esta última amostra (L86r) é ainda possível observar que são 

novamente detetadas, tal como para o betume padrão (amostra 35/50), as bandas intensas a 

aproximadamente 2915.99 cm
-1

 2854.27 cm
-1

; estas energias são correspondentes, como 

referido anteriormente, a modos de vibração de alongamento dos hidrocarbonetos. Este 

reaparecimento não encontra para já explicação. 

 

 

Figura 4.33 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume 35/50 6r,betume L8, betume L8r e o betume L86r 

utilizando FTIR 

 

Através da análise ao espectro da Figura 4.34 (referente à amostra L9) é possível observar que 

a ligação correspondente ao número de onda 3409.70cm
-1

 que corresponde a vibrações de 

alongamento características das ligações H-O-H (devido à existência de água adsorvida à 
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superfície), está presente em todas as amostras à exceção daquela correspondente ao betume 

normal 35/50. Por outro lado, para esta amostra é importante realçar que quando sujeita a um 

processo de envelhecimento (dando origem á amostra L9r), verifica-se uma diminuição da 

intensidade do pico correspondente a vibrações de alongamento das ligações H-O-H.  

Para a amostra L9r, obtida após o processo de envelhecimento, as nano/micro partículas de 

TiO2 podem ter ficado parcialmente recobertas/embebidas pela película impermeável 

formada e por consequência conduzindo a uma diminuição do grau de hidrofilicidade; neste 

caso, o efeito da diminuição da molhabilidade deve-se ter sobreposto ao efeito alcançado pelo 

aumento do grau de impermeabilidade, conferido pela película que foi formada. 

 

 

Figura 4.34 - Espectros de transmitância resultantes da caraterização química do betume 

35/50, betume 35/50 RTFOT, betume L7 e betume L7r utilizando FTIR 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1. Conclusões 

No presente trabalho de investigação o betume asfáltico 35/50 da Cepsa (betume padrão) foi 

modificado por duas diferentes técnicas. A primeira técnica utilizada consistiu na modificação 

superficial do betume através da aspersão de uma solução aquosa de nanopartículas de TiO2, e 

a outra técnica consistiu na incorporação em volume no betume padrão de materiais 

semicondutores, designadamente o dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO). Os 

betumes modificados foram estudados com o objetivo de averiguar se o processo de 

modificação poderia conduzir à minimização do efeito de envelhecimento sofrido pelo 

betume utilizado. 

Relativamente à técnica de aspersão, foi efetuado um estudo prévio que visou avaliar o 

comportamento do betume modificado pela aspersão de soluções aquosas com pH ácido (5) e 

pH alcalino (8), uma vez que o betume é sensível e sofre uma alteração da sua estrutura 

quando sujeito a uma variação de pH. Uma vez identificado o valor de pH a utilizar (8), a 

superfície do betume foi funcionalizada através da pulverização de uma solução aquosa de 

nanopartículas de TiO2 com pH=8. 

 Quanto à modificação do betume efetuada pela incorporação em volume de nanopartículas, 

foram utilizados dois materiais semicondutores previamente mencionados, nomeadamente o 

TiO2 e o ZnO. Estes materiais foram incorporados isoladamente e em conjunto, perfazendo 

nove combinações diferentes. O dióxido de titânio foi incorporado na forma de nanopartículas 

e também na forma de micropartículas. Por outro lado, o óxido de zinco apenas foi 

incorporado na forma de micropartículas. Após se ter adicionado os agentes modificadores, 

todas as amostras foram submetidas ao ensaio clássico de envelhecimento RTFOT afim de se 

verificar se os betumes modificados seriam menos envelhecidos quando comparados com o 

comportamento do betume convencional. 

Por forma a avaliar as propriedades do betume, recorreu-se a vários ensaios tais como, o 

ensaio de temperatura de amolecimento pelo método anel e bola, o ensaio de Penetração de 

betume a 25 ⁰C, o ensaio de Viscosidade cinemática a 135 ⁰C e o ensaio de Reologia. Desta 

forma, foram avaliadas as propriedades intrínsecas do betume padrão antes do processo de 

modificação e após a modificação e envelhecimento, de modo a se verificar se os agentes 
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modificadores interferiam com o comportamento do betume. Neste contexto, após se terem 

realizados todos os ensaios verificou-se que nas várias modificações efetuadas os resultados 

não foram significativos, pois não existiu grande variabilidade das propriedades do betume, 

quando comparadas com o betume padrão. 

A fim de avaliar as propriedades químicas do betume, foi utilizada a técnica de espectroscopia 

de infravermelho por transformada de Fourier (do inglês, Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy - FTIR), que permitiu identificar as principais ligações químicas que são 

características do betume.  

Através da técnica de FTIR verificou-se que, a circunstância de ter sido necessário reduzir a 

temperatura das amostras para se poder realizar a técnica, possivelmente mascarou algumas 

das principais ligações químicas existentes no betume. Este processo contribuiu fortemente 

para que muitos dos grupos polares do betume (que possuem grande afinidade com a água), 

tivessem interagido em grande parte com o gelo adsorvido á superfície das amostras. 

Não obstante o que foi mencionado, o facto de se sujeitar as amostras a diferentes intervalos 

de tempo de envelhecimento permitiu que os compostos à base de parafina (para tempos 

reduzidos de envelhecimento) emergissem à superfície, criando assim estruturas lamelares 

semi-rígidas. Este comportamento deve-se ao facto de durante o processo de envelhecimento 

do betume os componentes parafínicos e de resinas que compõem o betume provavelmente 

sofrem um processo de liquefação e emergem para a superfície.  
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5.2. Trabalhos futuros 

De um modo geral, os resultados apresentados neste trabalho inovador têm como principal 

objetivo contribuir para que num futuro próximo, os problemas associados ao processo de 

envelhecimento de betumes seja minimizado. Atendendo a que o dióxido de titânio absorve 

preferencialmente luz na região ultravioleta (UV) do espectro eletromagnético, a sua eficaz 

utilização em grandes áreas superficiais (ex. em pavimentação rodoviária) está condicionada 

pela capacidade de, num futuro próximo, a investigação científica ser capaz de encontrar 

soluções que possam permitir a ampla absorção de luz na região do visível. Por exemplo, esta 

solução, pode ser alcançada através da modificação do TiO2 com elementos de transição. Por 

outro lado, será também necessário que no futuro possa ser estudado de modo aprofundado o 

“efeito da radiação UV” sobre o envelhecimento dos betumes. Esse estudo, obrigará a que as 

amostras em análise sejam sujeitas a longos períodos de tempo de exposição à radiação UV 

(ex. 5 a 6 semanas) e por conseguinte, sejam quimicamente caracterizadas (através da técnica 

de FTIR) ao fim de intervalos de tempo específicos (ex. de semana a semana). 

Por último, propunha uma alteração ao procedimento experimental que foi adotado para obter 

os espectros de FTIR. Afim de se evitar a sujeição das amostras a baixas temperaturas (neste 

trabalho, para poderem ser analisadas as amostras foram colocadas num congelador), é 

sugerido que o processo experimental ocorra à temperatura ambiente e assim, evitar a 

adsorção de água na superfície das amostras a analisar. Para o efeito, uma pequena quantidade 

de betume deverá ser espalhado (com auxílio de uma lâmina de vidro) e ensanduichado entre 

duas pastilhas de NaCl que serão posteriormente colocadas num suporte específico do 

espectrofotómetro. Este procedimento tem a enorme vantagem de permitir que o ensaio seja 

efetuado à temperatura ambiente; contudo, apresenta como principal desvantagem a 

probabilidade de se quebrarem sistematicamente as pastilhas de NaCl (material muito frágil e 

muito caro) durante o processo de manuseamento e assim tornar a técnica muito dispendiosa. 

 

 





Referências bibliográficas 

 

67 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Wynand, S. (2011),” Applications of Nanotechnology in Road Pavement Engineering. Em 

Gopalakrishnan, K., Birgesson, B., Taylor, P., Attoh-Okine, N. O. Nanotechnology in Civil 

infrastructure – A paradigm shift.” Cap. 2. Ed. Springer-Verlag. 

[2] Paschoalino M., Marcone G., e Jardim W.(2010),” Os Nanomateriais e a questão 

ambiental”. Quim. Nova, Vol. 33, No. 2, 421-430, 2010 

[3] Branco, F., Pereira, P., Santos, L. (2008), “Pavimentos rodoviários”. Edições Almedina, 

Coimbra. 

[4] Freitas, E., Pereira, P. (2001), “Estudo da Evolução do Desempenho do Pavimentos 

Rodoviários Flexíveis”. Universidade do Minho, departamento de Engenharia Civil. 

[5] Pais, J., Freitas E., Silva H.,Oliveira J.(2007), “A reabilitação da rede rodoviária no século 

XXI”. Universidade do Minho. 

[6] Durrieu, F., F. Farcas, et al. (2007), "The influence of UV aging of a 

Styrene/Butadiene/Styrene modified bitumen: Comparison between laboratory and on site 

aging." Fuel 86(10–11): 1446-1451. 

[7]http://www.ebah.com.br/content/ABAAABd2cAH/nanotecnologia-introduzindo-

conceitos-basicos?part=2. Acedido em 21 de fevereiro de 2013. 

[8] Fernandes, F.(2011), “Desenvolvimento de Argamassas Ecoeficientes-Capacidade 

Autolimpante”.  Tese de mestrado,Universidade do Minho. 

[9] Carneiro, J., Azevedo, S., Teixeira, V., Fernandes, F. Freitas, E., Silva, H. e Oliveira, 

J. (2013)."Development of photocatalytic asphalt mixtures by the deposition and volumetric 

incorporation of TiO2 nanoparticles". Construction and Building Materials 38. 594–601. 

[10] Costa, A. C. F. M., Vilar, M. A., Lira, H. L., Kiminami, R.H.G.A., Gama L. (2006), 

“Síntese e caraterização de nanopartículas de TiO2” Cerâmica 52-255-259. 



Alteração das características superficiais de camadas asfálticas de pavimentos com nano e micro partículas: Estudo de envelhecimento 

 

68 

 

[11] Costa, A. C. F. M., Ramalho, M. A. F., Neiva, L. S., Alves-Jr, S., Kiminami, R.H.G.A., 

Gama L. (2007), “Avaliação do tamanho da partícula do ZnO obtido pelo método Pechini”, 

revista eletrónica de materiais e processos, v.2.3 14-19, ISSN 1809-8797 

[12] Pereira, P., Miranda, V. (1999), “Gestão da conservação dos pavimentos rodoviários”. 

Universidade do Minho. 

[13] Silva, H. (2005), “Caracterização do Mastique Betuminoso e da Ligação 

AgregadoMastique – Contribuição para o Estudo do comportamento de Misturas 

Betuminosas”. Tese de Doutoramento, Universidade do Minho. 

[14] Whiteoak, D, Read J. (2003), “The Shell bitumen handbook”. Shell Bitumen UK, quinta 

edição, S.I. Thomas Telford Publishing, London. 

[15] Gomes, L. (2005), “Reciclagem de misturas betuminosas a quente em central”. 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

[16] Cardoso, P. (2012), “Desenvolvimento de revestimentos termosensitivos baseados em 

microcápsulas para aplicação em pavimentos rodoviários”. Universidade do Minho. 

[17] Jiménez, F. (2006), “manual de pavimentação-CEPSA betumes”. Barcelona, 31 de 

Dezembro. 

[18] Pestana C., Pereira P.,(2006), “Reabilitação de Pavimentos Utilizando Betuminosas com 

betumes modificados” . Engenharia Civil. UM número 26 

[19] Mangematin, V. and S. Walsh (2012),. "The future of nanotechnologies." Technovation 

32(3–4): 157-160. 

[20] Riboldi, B.(2009), “Nanotecnologia: Fundamentos e aplicações”, Universidade Estadual 

Paulista ”Julio De Mesquita filho” 

[21] http://www.ebah.com.br/content/ABAAABd2cAH/nanotecnologia-introduzindo-

conceitos-basicos. Acedido em 19 de fevereiro de 2013. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABd2cAH/nanotecnologia-introduzindo-conceitos-basicos
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABd2cAH/nanotecnologia-introduzindo-conceitos-basicos


Referências bibliográficas 

 

69 

 

[22] Yang, C. (2003), “ Em Bhusan, B. Springer Handbook of nano-technology”. Ed 

Springer. Columbus, Ohio 43210-1107, USA. 

[23] Sobolev, K. e Gutiérrez, M. (2005), em “How Nanotechnology Can Change the Concrete 

World. Successfully mimicking nature’s bottom-up construction processes is one of the most 

promising directions”. 

[24] Feynman, R. (1960),em “There´ s plenty of room at the bottom (reprint from the speech 

given at the annual meeting of the West Coast section of the American Physical Society”. Eng 

Sci 1960;23:22–36.] USA. 

 [25] Guazzelli, M. e Perez, J. (2009), em “nanotecnologia – a manipulação do invisível”. 

Centro Ecológico. Brasil. 

 [26] Santos, D. e Meireles, M. (2010), “Carotenoid pigments encapsulation fundamental, 

techniques and recent trends”. Em The open chemical engineering journal. Campinas, Brazil. 

[27] Suave, J., Dall’agnol, E., Pezzin, A., Silva, D., Meier, M. e Soldi, V. (2006), 

“Microencapsulação: Inovação em diferentes áreas.” Health and environment journal. 

Florianópolis, Brasil. 

[28] http://path.web.ua.pt/file/coluna-eq2%20v2.pdf. Acedido em 19 de fevereiro  de 2013. 

[29] Nascimento, J., Machado, P., Elisabete, F. e Pereira P. (2011). “Aplicação de um novo 

compósito biomimético nanoparticulado com propriedades superhidrofóbicas e anti-gelo para 

pavimentos rodoviários”. Em XVI CILA - Congresso Ibero-Latinoamericano do Asfalto. Rio 

de Janeiro. 

[30] Pereira,P., Freitas, E. e Nascimento, J. (2011), “O uso da nanotecnologia na 

funcionalização de materiais asfálticos.” Guimarães, Portugal. 

[31] Zare-Shahabadi, A. e Ebrahimi-Nejad, A. (2010), “Preparation and rheological 

characterization of asphalt binders reinforced with layered silicate nanoparticles”. Tehran, 

Irão. 



Alteração das características superficiais de camadas asfálticas de pavimentos com nano e micro partículas: Estudo de envelhecimento 

 

70 

 

[32] Syroezhko, A., Begak, O., Fedorov, V. e Gusarova, E. (2002), “Modification of Paving 

Asphalts with Sulfur.” St. Petersburg, Russia. 

[33] Kelsall, R., Hamley, I. e Geoghegan, M. (2004),” Nano-scale science and technology. 

John Wiley and Sons Ltd., Chichester, em Gopalakrishnan, K., Birgesson, B., Taylor, P., 

Attoh-Okine, N. O. Nanotechnology in Civil infrastructure – A paradigm shift”. Cap. 1. Pag. 

66. Ed. Springer-Verlag. 

 [34] Silva, H., Oliveira, J.R.M., Peralta, E.J., Ferreira, C.I.G. (2009). Evaluation of the 

rheological behaviour of Warm Mix Asphalt (WMA) modified binders, ”7th International 

RILEM Symposium on Advanced Testing and Characterisation of Bituminous Materials”, 

Rhodes, GREECE, pp. 661-673. 

[35].Harry J. (2002), ”introduction to plasma technology”, science, engineering and 

applications. 

[36].Sibilia, J. (1988), “A Guide to Materials Characterization and Chemical Analysis”, VCH 

Publishers Inc., 115‐119 

[37]https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/Spectrpy/InfraRed/irspec1.htm

#ir4c. Acedido em 21 de junho de 2013. 

[38]http://pt.scribd.com/doc/50562680/Espectroscopia-de-infravermelho-e-o-estudo-da-

interacao-da-radiacao-infravermelha-com-a-materia. Acedido em 21 de junho de 2013 

 

 

 

http://pt.scribd.com/doc/50562680/Espectroscopia-de-infravermelho-e-o-estudo-da-interacao-da-radiacao-infravermelha-com-a-materia
http://pt.scribd.com/doc/50562680/Espectroscopia-de-infravermelho-e-o-estudo-da-interacao-da-radiacao-infravermelha-com-a-materia



