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ESTUDO DE BETUMES MODIFICADOS RECUPERADOS DE MISTURAS 

PRODUZIDAS PELO MÉTODO HÚMIDO E PELO MÉTODO SECO 

Resumo 

Com o aumento do volume de tráfego nos últimos anos surge a necessidade de melhorar o 

desempenho dos pavimentos rodoviários, para diminuir as intervenções de manutenção. Assim, 

têm surgido vários estudos que englobam a introdução de material polimérico nas misturas 

betuminosas com o objetivo de melhorar as suas propriedades. O betume é outro material 

relevante das misturas betuminosas, e sendo este um material derivado do petróleo, cujas 

reservas têm um tempo de vida finito, é importante encontrar formas de o reutilizar. 

O objetivo deste trabalho passa por recuperar betumes modificados com polímeros de misturas 

produzidas pelo método “húmido” e pelo método “seco”, avaliando as suas características 

básicas para estabelecer uma comparação relativamente ao betume modificado inicial. Os 

polímeros reciclados utilizados na modificação do betume foram polietileno de alta densidade 

(PEAD) e etileno vinilo acetato (EVA). 

Na recuperação do betume modificado foi necessário selecionar solventes mais eficazes com a 

finalidade de extrair todo betume modificado, incluindo os polímeros, existente nas misturas 

betuminosas. Assim, numa fase inicial estudou-se a interação entre polímeros e solventes. A 

segunda fase do estudo incide na capacidade de digestão entre os solventes e os betumes 

modificados. Na última fase procedeu-se a várias recuperações de misturas betuminosas 

produzidas pelo método “húmido” ou “seco”. Realizaram-se misturas sem material fino para 

avaliar a influência deste material na recuperação do ligante modificado. Depois realizaram-se 

recuperações de misturas produzidas pelo método “húmido” com betume modificado com EVA 

ou PEAD, variando o tempo de repouso dos agregados no processo de “lavagem” com solvente, 

para avaliar a influência deste parâmetro na recuperação. Por último recuperou-se ligante de 

misturas produzidas pelo método “seco”, com EVA ou PEAD. 

No final do estudo verificou-se que nas misturas betuminosas produzidas com betume 

modificado com EVA foi possível a sua recuperação, quer pelo método “húmido”, quer pelo 

método “seco”. Quanto às misturas com betume modificado com PEAD não se conseguiu 

recuperar o betume com polímero nas diversas recuperações realizadas, o que demonstra que o 

processo de recuperação é muito dependente do tipo de polímero usado. 

Palavras-Chave: Polímeros; Betume modificado; Polietileno de alta densidade (PEAD); 

Etileno acetato de vinilo (EVA); Recuperação de betume. 
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STUDY OF MODIFIED BITUMENS RECOVERED FROM MIXTURES 

PRODUCED BY THE WET METHOD AND BY THE DRY METHOD 

Abstract 

The road traffic increase over the last few years required an improved road pavement 

performance, in order to reduce the need of maintenance works. Thus, several studies on the 

introduction of polymeric material into asphalt mixtures were carried out aiming to increase the 

properties of those mixtures. Another important material used in asphalt mixtures is bitumen, 

and since it is derived from crude oil, which have finite lifetime reserves, an effective way to 

reuse this material should be found. 

The objective of this work involves the recovery of polymer modified binders from mixtures 

produced by the “wet” and “dry” method, the evaluation of their basic characteristics and the 

comparison with the initial polymer modified binder. The recycled polymers used for bitumen 

modification were high density polyethylene (HDPE) and ethylene vinyl acetate (EVA). 

The selection of the most effective solvents for the recovery of the polymer modified bitumen 

was needed to assure that the whole modified bitumen was extracted from the asphalt mixtures, 

including the polymers. Thus, initially the interaction between polymers and solvents was 

studied. The second phase of the study was focused on the digestion capacity between the 

solvents and the modified bitumens. In the final phase various recoveries of asphalt mixtures 

produced by the “wet” and “dry” method were carried out. Asphalt mixtures without fine 

aggregates were produced in order to evaluate the influence of this material in the recovery of 

the modified bitumen. Then, addition recoveries of asphalt mixtures produced by the “wet” 

method were made, both for EVA and HDPE modified bitumens, changing the resting time of 

the aggregates in the “washing” process with solvent, in order to assess the influence of this 

parameter in the recovery procedure. Finally, binders were recovered from asphalt mixtures 

produced by the “dry” method, both using EVA and HDPE polymers. 

At the end of the study it was found that EVA modified binders can be recovered from asphalt 

mixtures produced either by the “wet” or by the “dry” method. However, it was impossible to 

recover the HDPE modified binder from the asphalt mixtures in the various recoveries carried 

out, showing that the recovery process deeply depends on the type of polymer used. 

Keywords: Polymers; Modified bitumen; High density polyethylene (HDPE); Ethylene 

vinyl acetate (EVA); Bitumen recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento temático 

A construção de novas estradas em Portugal tem vindo a diminuir ao longo dos anos e neste 

momento pode-se dizer que está estabilizada. Contudo, devido à existência de uma longa rede 

viária já construída, esta necessita de intervenções de manutenção. Esta necessidade de 

intervenção lança novas questões sobre que características deverá possuir o novo pavimento, 

devido ao número crescente de veículos a circular todos os dias nas estradas bem como devido 

ao aumento significativo de veículos pesados que conferem cargas superiores aos pavimentos. 

Quando se realiza uma intervenção de manutenção duma estrada, os custos dos materiais 

associados à reabilitação é sempre um fator a ter em conta. Em Portugal, de uma forma 

generalizada, o ligante que é utilizado nas misturas betuminosas aplicadas nos pavimento 

rodoviários é o betume resultante do processo de destilação do petróleo. E sendo o petróleo um 

recurso natural, este esgota-se. Acresce ainda que ao longo dos últimos anos o seu preço tem 

atingido os valores mais elevados de sempre. 

No que diz respeito à reabilitação, espera-se que esta seja executada com o menor custo possível 

mas também que seja eficaz. Ao longo dos últimos anos, tem-se estudado a possibilidade de 

introduzir nos ligantes novos materiais, principalmente polímeros, de forma a melhorar as 

características dos ligantes. Estes polímeros podem ser virgens ou reciclados. Contudo, caso se 

utilizem polímeros reciclados é possível reduzir o impacto negativo da deposição de um 

material com difícil eliminação e prejudicial para o ambiente. 

Os polímeros que mais se destacam como agentes modificadores do betume são os elastómeros 

e os plastómetros. A adição de plastómetros confere ao betume melhorias nas suas propriedades 

conferindo-lhe maior rigidez, sendo indicado para temperaturas de serviço mais altas. Por sua 

vez, os elastómeros adicionados ao betume melhoram as propriedades elásticas, sendo 

direcionado para temperaturas de serviço mais baixas. 

Como a utilização dos ligantes modificados com polímeros em Portugal remonta aos anos 90, 

neste trabalho procurou utilizar-se resíduos de polímeros que pudessem ser usados como 

modificadores de betume, conferindo um melhoramento no desempenho das misturas 

betuminosas. Com o uso de betumes modificados e com o aumento da sua utilização, neste 

trabalho estudou-se a capacidade que um betume modificado com polímeros tem de ser 
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recuperado de uma mistura betuminosa (quer para misturas produzidas pelo método “húmido”, 

quer para misturas produzidas pelo método “seco”) utilizando os processos habituais de 

recuperação de betumes. Também se estudou que características os betumes modificados 

apresentam depois da recuperação e qual a sua variação em relação as propriedades do betume 

modificado inicialmente utilizado na produção das misturas. 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho passa pela recuperação do ligante modificado utilizado em 

misturas betuminosas, para se verificar se o ligante recuperado apresenta características 

semelhantes às do ligante modificado original. Para obter o ligante modificado serão utilizados 

dois polímeros reciclados, o EVA, obtido do sector da agricultura, principalmente de estufas, e 

o PEAD, proveniente de diversos tipos de embalagens plásticas. 

Além desse objetivo principal, existe um objetivo secundário relacionado com a seleção de 

solventes mais eficazes a serem utilizados no procedimento de recuperação do ligante 

modificado. Para selecionar o solvente é necessário executar um estudo à interação entre os 

solventes e os polímeros, bem como à capacidade de dissolução que os solventes têm ao serem 

utilizados com os ligantes modificados em estudo. Os solventes envolvidos neste processo são 

o tolueno e o xileno. 

Outro ponto que vai ser estudado neste trabalho está relacionado com a análise da adequação 

da aplicação do procedimento de recuperação a ligantes modificados, independentemente do 

tipo de mistura betuminosa utilizada. 

Também se vai procurar avaliar se existem diferenças significativas entre ligantes recuperados 

de misturas semelhantes obtidas por dois métodos de produção diferentes: método “húmido” e 

método “seco”. 

Para concretização dos pontos supracitados, os ligantes modificados obtidos das diferentes 

recuperações são sujeitos a um conjunto de ensaios de caracterização básica e reológica, de 

forma a estabelecer uma comparação entre si e com as características dos ligantes modificados 

originais. Esta caracterização dos ligantes recuperados deverá demonstrar que os betumes 

recuperados são semelhantes, embora um pouco mais duros, do que ligantes modificados 

originais. Caso contrário a recuperação não está a ser suficientemente eficaz. 
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Embora os resultados da caracterização básica e reológica dos ligantes recuperados possam 

demonstrar se a recuperação está a ser suficientemente eficaz, só através do ensaio de 

calorimetria (DSC), contudo, se consegue verificar a existência de polímero no ligante 

recuperado. Assim, só após realização deste ensaio se concluiu se cada uma das recuperações 

realizadas neste trabalho foi executada com sucesso. 

1.3. Organização da dissertação 

O presente trabalho é dividido em seis capítulos distintos, iniciando no capítulo atual que inclui 

a introdução e o objetivo da dissertação. 

No segundo capítulo é feita uma breve descrição da composição dos polímeros diferenciand-os 

quanto às suas características mecânicas. No que concerne ao uso de polímeros são analisados 

os seus benefícios quando introduzidos nas misturas betuminosas. Ainda no mesmo capítulo é 

realizada uma comparação entre polímeros virgens e polímeros reciclados, dado que são estes 

últimos polímeros o alvo de estudo nesta dissertação. Por último, neste capítulo são 

apresentados os solventes utlizados nos diferentes procedimentos de recuperação utilizados 

neste trabalho. 

No terceiro capítulo é efetuada uma breve descrição dos materiais e métodos usados ao longo 

do trabalho. Relativamente aos métodos de ensaio estes abordam os métodos de produção das 

misturas betuminosas e os ensaios necessários para a caracterização laboratorial, em especial 

os utilizados para caracterização básica dos ligantes modificados. Ainda neste capítulo são 

apresentados os diferentes filtros utilizados nas diferentes fases do trabalho. 

No quarto capítulo são descritas as três fases dos procedimentos de recuperação utilizados ao 

longo do estudo. Numa primeira fase o procedimento visa o estudo da interação entre os 

polímeros e os solventes; numa segunda fase o procedimento diz respeito à capacidade de 

digestão dos ligantes modificados nos solventes selecionados; e numa fase final o procedimento 

foca as diferentes recuperações efetuadas ao longo do estudo, já a partir das várias misturas 

betuminosas em análise. 

O capítulo cinco diz respeito à análise de resultados dos ensaios, divididos pelas diferentes fases 

de acordo com a repartição do procedimento anteriormente descrito. Ainda neste capítulo são 

apresentados os resultados da caracterização básica e reológica realizada aos ligantes 

modificados recuperados, bem como os resultados de DSC. 
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No sexto e último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado 

como a perspetiva de trabalhos a serem efetuados no futuro. 
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2. ESTADO DA ARTE SOBRE LIGANTES MODIFICADOS COM 

POLÍMEROS E SUA RECUPERAÇÃO 

2.1. Introdução 

Nas últimas décadas, o aumento do volume de tráfego evidenciado pelo crescente número de 

veículos, mais pesados e maiores, têm constituído uma preocupação no que toca à qualidade 

das construções rodoviárias. Isto porque os pavimentos betuminosos possuem um custo 

elevado, e nesse sentido tem-se procurado novos materiais que possam ser adicionados às 

misturas. 

As misturas betuminosas convencionais que tinham somente betume não modificado como 

ligante, estão a ser alteradas através da introdução de pequenas percentagens de polímeros, 

formando assim um ligante modificado, o que confere melhores características às misturas 

betuminosas. Outros aspetos positivos podem ser identificados caso se opte pela introdução de 

polímeros reciclados na composição das misturas betuminosas, tais como a redução do impacto 

ambiental (pela redução da quantidade de resíduos plásticos depositados em aterros ou 

incinerados), bem como pelo aspeto económico, ao otimizar-se a relação custo/benefício destas 

misturas. 

Para a realização das misturas betuminosas modificadas com polímeros existem dois métodos: 

o método seco e o método húmido. Estes dois métodos possuem configurações distintas no que 

diz respeito à forma como são introduzidos os polímeros nas misturas betuminosas. Nesse 

sentido, é importante compreender de que forma se consegue obter um nível de modificação 

adequado quando se opta pela solução mais simples na fase de produção (método seco) por 

comparação com o método de modificação mais moroso e com maiores custos (método 

húmido). Esta avaliação pode ser importante para se saber em que situações, dependendo do 

tipo de polímero usado, se pode utilizar um ou outro método para se conseguir otimizar a razão 

custo/benefício acima referida. 

A reutilização do betume é um aspeto importante devido ao facto de o betume ser um derivado 

do petróleo, e como se trata de um recurso natural é importante que seja novamente utilizado 

em novas misturas betuminosas sem alterar de forma significativa as suas características. No 

entanto, é importante encontrar um procedimento que consiga extrair o betume das misturas 

betuminosas para se garantir a sua adequada caracterização, em especial quando os betumes 
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são modificados. Salienta-se, por exemplo, que só é possível comparar a eficiência “relativa” 

da modificação do betume pelo método “seco”, por comparação com o método “húmido”, se o 

método de recuperação dos betumes modificados for capaz de extrair na totalidade o betume 

existente em cada uma dessas misturas. 

Assim, o objetivo deste capítulo de estado de arte passa por identificar qual o método de 

produção de misturas betuminosas modificadas que apresenta melhores resultados, e qual a 

forma como se pode proceder à recuperação do betume modificado existente nas mesmas. 

Com vista a atingir o supracitado objetivo, é importante desenvolver um procedimento de forma 

a recuperar o betume modificado com a menor variação possível no que tange às suas 

características. Com o intuito de alcançar o procedimento ideal, é essencial definir os polímeros 

reciclados a utilizar na modificação do betume bem assim os solventes que poderão ser 

utilizados na sua recuperação. 

2.2. Polímeros 

Nas últimas décadas do século XX assistiu-se a um desenvolvimento tecnológico que deu a 

conhecer um conjunto de novos materiais provenientes da utilização de polímeros. Com este 

desenvolvimento, os denominados plásticos, que são constituídos por polímeros, passam a fazer 

parte do dia-a-dia de todos os sectores económicos dos países desenvolvidos (Brandrup, 1989), 

incluindo o setor da pavimentação. 

Um polímero é um material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, de alto peso molecular, 

resultante de reações químicas de polimerização, cuja estrutura molecular consiste na repetição 

de pequenas unidades, chamadas de monómeros. Assim, os polímeros podem ser descritos 

como macromoléculas constituídas por várias moléculas simples (monómeros), que se unem 

através de ligações covalentes formando uma cadeia polimérica. 

2.2.1. Classificação dos polímeros 

Existem diversas formas de se dividir os polímeros. Uma delas é classificá-los de acordo com 

as características mecânicas. Deste modo, os polímeros podem ser divididos em termoplásticos, 

termoendurecíveis e em elastómeros (Brovelli et al., 2015). Na Tabela 2.1 são indicados os 

principais polímeros bem como o grupo a que pertencem. 

Tabela 2.1 – Polímeros divididos por classes (Brandrup, 1989) 
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Termoplásticos Termoendurecíveis Elastómeros 

Politeraflatado de etileno (PET) Poliuretano (PU) Borracha Estireno-Butadieno (SBR) 

Polietileno de baixa densidade (PEBD) Resinas alquímicas Butadieno Estireno Butadieno (SBS) 

Polietileno de alta densidade (PEAD) Poliamidas Neopreno 

Policloreto de Vinilo (PVC) Resinas Epoxídicas Etileno-acetato-de-vinilo (EVA) 

Polipropileno (PP) Poliésteres Poliamidas 

Poliestireno (PS) Resinas fenólicas  

Acrilonitrilio-estireno-butadieno (ABS)   

Acrílicos   

Policarbonatos   

 

Os termoplásticos constituem a maior parte dos polímeros comerciais, e são chamados 

normalmente por plásticos. A principal característica deste polímero é poder ser fundido várias 

vezes, e dependendo do tipo de plástico, também pode dissolver-se em vários solventes. Quanto 

às propriedades mecânicas, variam conforme o plástico. Neste trabalho, o termoplástico que vai 

ser alvo de estudo na modificação do betume é o polietileno de alta densidade, por ser um dos 

mais utilizados e também porque existe em maiores quantidades para reciclagem (Costa et al., 

2013). 

Por sua vez, no tocante aos polímeros termoendurecíveis, estes são frágeis e rígidos, e uma vez 

prontos não se fundem mais (Brandrup, 1989). Esta característica diferencia os 

termoendurecíveis dos termoplásticos, conseguindo os últimos mudar de forma, amolecendo ao 

calor e endurecendo ao frio. As transformações, contudo, estão limitadas devido ao 

envelhecimento do polímero em consequência de este ser submetido várias vezes a altas 

temperaturas (Hourston, 2016). 

A reduzida flexibilidade na reutilização dos polímeros termoendurecíveis fez com que se 

optasse por não estudar este grupo de polímeros neste trabalho, até porque não são 

habitualmente utilizados na modificação de betumes para pavimentação (Lesueur, 2009). 

Quanto aos elastómeros, estes têm uma classificação entre os termoendurecíveis e os 

termoplásticos. Apresentam alta elasticidade e uma vez submetidos a deformações de tração ou 

compressão voltam ao estado normal (Yildirim, 2007). Dentro dos elastómeros existentes, o 

etileno acetato de vinilo vai ser usado como agente modificador do betume neste trabalho por 

ser um dos polímeros deste grupo que mais facilmente se consegue obter após reciclagem 

(Costa et al., 2013). 
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A poliolefina, uma categoria importante de plastómetros, é um dos primeiros modificadores 

usados para betume. Vários materiais de poliolefinas, incluindo polietileno de alta densidade 

(HDPE), polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de baixa densidade linear 

(PEBDL), foram estudados para aplicação em betumes modificados devido ao custo 

relativamente baixo e aos benefícios que pode trazer (Zhu et al., 2014). 

O copolímero semi-cristalino, etileno acetato de vinilo (EVA), é um dos principais plastómetros 

utilizados na construção de estradas a fim de melhorar a trabalhabilidade da mistura betuminosa 

durante a construção e também devido à sua resistência à deformação em serviço (Haddadi et 

al., 2008). 

De realçar ainda que um dos principais polímeros utilizados na modificação de betumes de 

pavimentação é o butadieno estireno butadieno (SBS), que não foi utilizado neste trabalho pela 

grande dificuldade verificada em conseguir obter este material reciclado (Costa et al., 2013). 

2.3. Reciclagem de polímeros 

O aumento da população mundial transporta consigo um aumento significativo no consumo de 

polímeros, principalmente plásticos. Este contínuo aumento do uso de plásticos motivou o 

interesse da reciclagem dos mesmos ou da sua reutilização.  

Segundo Al-Salem et al. (2009) a reutilização do plástico é preferível à sua reciclagem uma vez 

que desta forma consome-se menos energia e menos recursos levando a uma diminuição de 

resíduos. 

Ao longo dos últimos anos, estudos e desenvolvimentos resultaram num números de 

tratamentos, métodos de reciclagem e valorização para os resíduos plásticos sólidos que podem 

ser económica e ambientalmente viáveis (Howard, 2002). A indústria dos polímeros identificou 

com sucesso tecnologias viáveis para a recuperação, tratamento e reciclagem de resíduos de 

produtos descartados. 

A reciclagem de resíduos plásticos pode ser dividida em quatro formas: primária, secundária, 

terciária e quaternária. 
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2.3.1. Reciclagem primária 

A reciclagem primária, mais conhecida como a reintrodução de resíduos, consiste na 

conservação dos resíduos poliméricos industriais em produtos com características semelhantes 

àqueles que são produzidos com polímeros virgens (Al-Salem et al., 2009). A reciclagem 

primária só é viável com os resíduos semi-limpos, tornando-se portanto uma escolha impopular 

entre os agentes que procedem à reciclagem (Barlow, 2008). 

As famílias são a principal fonte de produção de resíduos plásticos e as primeiras a efetuar a 

denominada reciclagem primária através da reutilização, nomeadamente das garrafas de 

plástico. No entanto, a reciclagem de resíduos domésticos representa vários desafios no que 

toca à seleção e separação dos resíduos (Al-Salem et al., 2009). 

2.3.2. Reciclagem secundária 

Na reciclagem secundária, mais conhecida como reciclagem mecânica, o plástico é moído e em 

seguida é reprocessado para produzir um novo componente que pode ser ou não o mesmo que 

o seu uso original (Hamad et al., 2013).  

A reciclagem mecânica só pode ser realizada em plásticos de polímero único. Quanto mais 

complexo e contaminado estiver o resíduo, mais difícil se torna a reciclagem mecânica. 

Separação, lavagem e preparação dos resíduos plásticos são fases essenciais para a produção de 

um produto final de alta qualidade, limpo e homogéneo (Al-Salem et al., 2009). 

2.3.3. Reciclagem terciária 

A reciclagem terciária, conhecida também como reciclagem química, é um termo utilizado para 

se referir a avançadas tecnologias de processos que convertem o material plástico em pequenas 

moléculas, normalmente líquidos ou gases, que são adequados para serem utilizados como 

matéria-prima para a produção de novos produtos petroquímicos e plásticos (Mastellone, 1999). 

Na reciclagem química o polímero é transformado novamente na sua componente de óleo ou 

hidrocarbonetos (nos casos dos poliolefinas) e de monómeros (no caso do poliésteres e 

poliamidas), que podem depois ser usados como matérias-primas para nova produção (Al-

Salem et al., 2009). 
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2.3.4. Reciclagem quaternária 

Reciclagem energética é outro nome por que é conhecida a reciclagem quaternária, e como o 

nome indica, a recuperação energética implica queima de resíduos para produzir energia na 

forma de calor, vapor e eletricidade. Isto só é considerado uma forma de tratamento de resíduos 

em situações muito particulares, quando os processos de recuperação do material falharem 

devido a restrições económicas (Lettieri e Al-Salem, 2011). 

2.4. Benefícios da adição de polímeros às misturas betuminosas 

Tal como se referiu anteriormente, os principais polímeros utilizados como agentes 

modificadores do betume podem ser agrupados em dois grupos, os elastómeros e os 

plastómetros. Os elastómeros são capazes de conferir boas propriedades elásticas ao ligante 

modificado, enquanto os plastómetros são adicionados para melhorar a rigidez e reduzir as 

deformações permanentes sob ação de cargas (Al-Hadidy e Yi-qiu, 2009). Um exemplo de 

elastómero estudado para a modificação do betume é o etileno-acetato de vinilo (EVA) (Airey, 

2002), e como plastómetro pode utilizar-se polietileno (PEAD e PEBD) para produzir betumes 

modificados (Vargas et al., 2013). 

Tendo como ponto de interesse a melhoria das propriedades das misturas betuminosas, a adição 

de polímeros nas mesmas é visto como um caminho a seguir com mais futuro. Em misturas 

betuminosas a quente podem ocorrer deformações permanentes a temperaturas elevadas e 

abertura de fendas a temperatura baixas. O principal fator responsável por estas degradações é 

o tráfego de veículos pesados, o qual provoca fendilhamento por fadiga a temperaturas 

intermédias e deformações permanentes nas misturas betuminosas a quente. Com vista a melhor 

as propriedades reológicas das misturas betuminosas a quente e a sua resistência à degradação, 

alguns estudos (McNally, 2011, Yildirim, 2007) demonstram que isso pode ser conseguido 

através da utilização de aditivos de diferentes tipos, sendo que já se utilizam modificadores dos 

ligantes betuminosos desde 1843. Apesar disso, nos últimos anos os materiais poliméricos são 

os mais utilizados como aditivos para modificação do betume em pavimentos flexíveis (Alataş 

e Yilmaz, 2013). 

A adição de polímeros, que são cadeias moleculares de pequena dimensão, é utilizada nas 

misturas betuminosas de forma a melhorar o desempenho. Uma  com polímeros apresenta maior 

resistência à deformação permanente, bem como uma diminuição dos danos por fadiga, 
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desagregação e suscetibilidade à temperatura (Airey, 2011). Ligantes modificados com 

polímeros têm sido utilizados com sucesso em locais sujeitos a elevadas tensões tangenciais, 

como interseções de ruas movimentadas, aeroportos, postos de pesagem de veículos e pistas de 

corrida. 

Através da introdução de polímeros diversas características dos ligantes betuminosos podem 

ser incrementadas. Entre elas, são de salientar uma maior recuperação elástica, um ponto de 

amolecimento superior, maior viscosidade, maior força de coesão e uma maior ductilidade 

(Yildirim, 2007). 

Contudo, existem certos parâmetros que os polímeros devem cumprir de forma a poderem ser 

adicionados como agente modificador. Segundo Cong et al. (2015), os polímeros, quando 

utilizados como modificadores de betume, devem ser compatíveis com o mesmo e terem a 

capacidade de ser processados pelos métodos convencionais, bem como pelos equipamentos de 

mistura e colocação. Para além dos fatores descritos anteriormente, também devem manter as 

suas propriedades de excelência durante a mistura, armazenamento e aplicação em serviço. 

Durante a vida de serviço de um pavimento modificado com polímeros, este deteriora-se como 

consequência de múltiplos fatores a operar simultaneamente, tais como a frequência de tráfego 

pesado e fatores climáticos. 

Segundo García-Morales et al. (2006), o betume puro não resulta de forma eficaz quando 

aplicado em pavimentação, devido às características cada vez mais agressivas do tráfego. 

Assim, diferentes misturas de betume com uma grande variedade de materiais têm sido 

estudadas. Entre eles, polímeros sintéticos que parecem ser os que melhor funcionaram, devido 

ao facto de a adição de polímero resultar num ligante betuminoso mais flexível a baixas 

temperaturas de serviço, mas também com melhores propriedades a temperaturas mais 

elevadas. De facto, a adição de polímeros limita de forma significativa as deformações 

permanentes do pavimento para altas temperaturas de serviço. 

No trabalho de Garcı́a-Morales et al. (2004), o betume modificado com polímeros melhora as 

suas propriedades mecânicas e, com isto, o comportamento do pavimento rodoviário, 

nomeadamente: diminuição da suscetibilidade térmica, deformação permanente e aumento da 

resistência à abertura de fendas a baixas temperaturas. Como resultado, a adição de polímeros 

permite uma expansão da gama de temperaturas de serviço, uma melhoria da estabilidade à 

deformação e uma maior durabilidade da mistura betuminosa. Idealmente, um agente 



Estudo de betumes modificados recuperados de misturas produzidas pelo método húmido e pelo método seco 

12   Manuel Brandão 

modificador de betume deve ser facilmente incorporado para se obter uma mistura altamente 

viscosa em serviço, mas que tenha uma viscosidade que permita a sua aplicação de acordo com 

as regras de produção como também nos equipamentos de pavimentação. 

Otimizar e selecionar os materiais apropriados para aplicações específicas têm sido à muito 

tempo os principais objetivos dos engenheiros no tratamento e conceção de materiais em todo 

o mundo. Os betumes modificados com polímeros (PMB) não são uma exceção. Vários estudos 

têm mostrado que a adição de polímeros ao betume pode melhorar as propriedades finais do 

PMB, alcançando materiais com propriedades melhoradas para aplicações que o betume puro, 

por si só, não iria realizar apropriadamente (Munera e Ossa, 2014). 

Durante os seus estudos Attaelmanan et al. (2011) observaram que as propriedades das misturas 

betuminosas com polímeros dependem da concentração e tipo de polímero utilizado. O 

polímero é geralmente colocado em concentrações de cerca de 4-6% em peso com respeito ao 

betume. Concentrações mais elevadas de polímeros não são consideradas por não serem 

economicamente viáveis, e menores quantidades podem não ser suficientes para melhorar as 

propriedades da mistura betuminosa. Posto isto, as características desejáveis dos ligantes 

modificados incluem maior recuperação elástica, um ponto de amolecimento superior, maior 

viscosidade, maior resistência e ductilidade (Giavarini, 1994, Moreno-Navarro et al., 2015). 

Nos seus estudos, Rizvi et al. (2015) afirmam que os betumes modificados com polímeros 

mostram uma maior recuperação elástica, um ponto de amolecimento mais elevado, uma maior 

viscosidade, e uma maior ductilidade. Verificou-se ainda que a modificação com polímero 

melhora as propriedades mecânicas do ligante, obtendo uma melhoria nas características 

reológicas do ligante, bem como a sua capacidade de aderência aos agregados. 

Só recentemente se começou a estudar de forma mais aprofundada a possibilidade de introduzir 

polímeros reciclados nas misturas betuminosas. Por exemplo, Köfteci et al. (2014) estudaram 

vários polímeros reciclados, baseados essencialmente em materiais de construção à base de 

PVC, para conhecer qual o seu efeito na modificação de betumes. Nesse estudo observaram que 

os polímeros reciclados também conseguem melhorar as características dos betumes, sendo a 

percentagem ótima de polímero igual a 3%. 

Em jeito de conclusão, e após a análise dos estudos efetuados por vários investigadores, 

verifica-se que o polietileno de alta densidade (PEAD) e o etileno acetato de vinilo (EVA) 

poderão apresentar resultados satisfatórios na modificação do betume. 
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2.5. Betumes modificados com os polímeros utilizados neste trabalho 

2.5.1. Betume modificado com EVA / EVA reciclado 

Segundo Dehouche et al. (2012) os betumes modificados com EVA melhoram globalmente as 

propriedades dos betumes convencionais. Entre as alterações que a introdução de polímeros 

fornece ao betume, é de salientar que este quando é modificado com EVA evidencia um 

aumento no ponto de amolecimento, uma diminuição na penetração e uma redução da 

suscetibilidade à temperatura. A utilização deste polímero como agente modificador do betume 

melhora as propriedades das misturas durante a construção do pavimento e a resistência à 

deformação em serviço. No mesmo estudo, referiu-se que um dos métodos mais promissores 

para melhorar o desempenho das misturas betuminosas é incorporar polímeros em pequenas 

percentagens variando de 3 a 7 %. Assim, pequenas quantidades de polímero misturado nas 

misturas betuminosas diminuem parcialmente a deformação permanente e o fendilhamento. 

Para receber cada vez maiores cargas de tráfego e maiores variações climáticas, bem como para 

resistir a degradações tais como deformação permanente, fendilhamento e danos causados pela 

água, grande destaque tem sido dado à melhoria do desempenho de misturas betuminosas. Para 

melhorar as características do betume, melhoradores de desempenho específicos foram 

investigados por Sengoz e Isikyakar (2008). Estes incluíram a modificação com aditivos e com 

polímeros. Atualmente, o polímero mais comum utilizado para a modificação do betume é o 

estireno-butadieno-estireno (SBS) seguido por outros polímeros como o etileno acetato de 

vinilo (EVA). Polímeros à base de EVA modificam o betume através da formação de uma rede, 

dura, rígida e tridimensional para resistir à deformação. As suas características situam-se entre 

as do polietileno de baixa densidade, semirrígido, e as de um material transparente e elástico 

semelhante ao policloreto de vinilo (PVC) e a certos tipos de borrachas. Os autores referem que 

este tipo de polímeros têm revelado ser bons modificadores pois melhoram a resistência à 

deformação permanente e à fissuração térmica. 

De um ponto de vista ambiental e económico pode ser considerada a possibilidade de colocar 

resíduos plásticos problemáticos dentro de betumes utilizados em estradas (Domínguez e 

García-Morales, 2011). A aplicação de materiais poliméricos na agricultura e horticultura tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos, não só como substituição de materiais 

tradicionais, mas também como um meio de se alcançar alguma melhoria nestes setores. Como 

resultado, uma grande quantidade de resíduos de películas de plástico, contendo EVA, são 
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gerados a cada ano em todo o mundo. Betumes modificados com polímeros, incorporando 

polímeros reciclados podem apresentar um desempenho semelhante aos que contêm polímeros 

virgens. Como conclusão do estudo, o uso de EVA reciclado em betumes modificados com 

polímeros pode ser considerado uma alternativa adequada tanto ao nível ambiental como ao 

nível económico (Garcı́a-Morales et al., 2004).  

2.5.2. Betume modificado com PEAD / PEAD reciclado 

Nos seus trabalhos, Hınıslıoğlu e Ağar (2004) estudaram a possibilidade de introduzir 

polietileno de alta densidade (PEAD) como aditivo ao betume. No decorrer das suas 

investigações prepararam várias misturas com diferentes percentagens de PEAD (4, 6, e 8 %), 

a temperaturas que variam de 145 a 165 °C, com tempos de mistura diferentes. Os mesmos 

autores concluíram que o ligante modificado com PEAD aumenta consideravelmente o valor 

de estabilidade de Marshall (resistência) e o coeficiente de Marshall (resistência e deformação). 

Assim, ligantes betuminosos modificados com resíduos de PEAD fornecem melhor resistência 

à deformação permanente devido à sua alta estabilidade e alto quociente de Marshall, 

contribuindo também para a reutilização dos resíduos plásticos, cooperando desta forma para a 

proteção do ambiente. 

Polietileno de alta densidade (PEAD) também foi estudado como modificador do betume e foi 

possível observar que pavimentos mais económicos, com maior desempenho e durabilidade 

podem ser obtidos usando 5% de PEAD para a modificação do betume. Os bons resultados 

obtidos nesses estudos levaram a estudos mais recentes com resíduos plásticos (polímeros) para 

a modificação de betumes. Neste contexto, resíduos de plástico foram utilizados em misturas 

betuminosas com resultados encorajadores, permitindo concluir que a utilização dos polímeros 

novos ou reciclados poderiam finalmente dar resultados semelhantes, com destaque para o uso 

mais eficiente de resíduos de plástico em termos ambientais (Abreu et al., 2015). 

2.6. Métodos de incorporação dos polímeros nas misturas betuminosas 

No essencial existem dois métodos para introduzir os polímeros nas misturas betuminosas, o 

método húmido e o método seco. No método húmido o polímero sólido é misturado a altas 

temperaturas com o betume dando origem a um ligante modificado para numa fase posterior o 

mesmo ser usado na mistura betuminosa modificada a ser colocada no pavimento. No método 

seco os polímeros de forma sólida, em grânulos ou aparas, são misturados com os agregados e 
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só depois é adicionado o betume que não é previamente modificado (Kalantar et al., 2012). Esta 

denominação aplica-se aos polímeros e à borracha, tal como se refere em seguida. 

Com base em vários anos de experiência em todo o mundo, tem-se provado que borracha 

fragmentada obtida a partir da moagem de pneus em fim de vida pode ser empregue na produção 

de misturas betuminosas de elevado desempenho para aplicações na pavimentação de estradas. 

As tecnologias de produção disponíveis são conhecidas como os processos “secos” e “húmido”. 

No processo “húmido” a borracha fragmentada é preliminarmente misturada com betume, 

obtendo-se assim um ligante modificado muito dúctil e elástico, também conhecido como 

“betume borracha”, que é então combinado a quente com os agregados a misturar. No método 

“seco”, a borracha fragmentada é introduzida no fluxo de produção de misturas betuminosas 

como um componente suplementar, substituindo parte dos agregados (Zanetti et al., 2014). 

No trabalho de Abdul Hassan et al. (2015) também se refere que a borracha triturada pode ser 

usada para modificar misturas betuminosas empregando dois métodos de processamento 

diferentes. No “processo húmido” a borracha fina é misturada com betume quente para produzir 

um novo aglutinante (“betume borracha”), o que permite uma modificação mais eficaz do 

ligante mas com menor percentagem de borracha incorporada nas misturas, tendo maiores 

custos que o método “seco”. No “processo seco” a borracha substitui uma parte dos agregados, 

funcionando essencialmente como um agregado elástico dentro da mistura. A ideia de adicionar 

as partículas de borracha é substituir uma pequena porção de agregados por borracha, para 

funcionar não apenas como agregado, mas com vantagem adicional de possuir propriedades 

elásticas e poder garantir alguma modificação do betume. Este método permite utilizar maiores 

percentagens de borracha, tem à partida menores custos, mas duma forma geral verifica-se que 

o desempenho ainda não é tão bom como o observado no “processo húmido”. 

Posto isto, na presente dissertação a incorporação dos polímeros no betume vai ser feita por 

ambos os métodos, tendo em conta com a bibliografia supracitada, sendo que se pretende neste 

trabalho avaliar se o betume modificado resultante de ambos os métodos pode ser comparável. 

2.7. Recuperação de ligantes modificados existentes nas misturas betuminosas 

2.7.1. Estudo anterior sobre recuperação de betumes modificados 

Uma das preocupações existentes nas misturas recicladas está relacionada com a capacidade de 

recuperação do betume, e em alguns países da Europa existem especificações sobre o ponto de 
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amolecimento e recuperação elástica que devem ser garantidos por um betume recuperado 

modificado com polímeros. Contudo, surgem algumas dúvidas relacionadas com a quantidade 

de polímero que se consegue de facto recuperar, devido a grande parte do polímero se perder, 

eventualmente, durante o processo de recuperação. Esta preocupação é comum a vários 

laboratórios a nível mundial, mas apenas se conseguiu encontrar um trabalho de Nösler et al. 

(2008) dedicado a esta importante questão intimamente ligada ao objetivo do presente trabalho 

(eventualmente por ser uma questão de difícil análise ou no essencial técnica). Assim, esta 

secção da dissertação será essencialmente baseada nesse trabalho de referência, feito num 

laboratório de referência a nível Europeu (Nynas, Bélgica). 

O objetivo do trabalho de Nösler et al. (2008) foi avaliar o efeito do método de recuperação nas 

propriedades dos betumes modificados com polímeros. Nesse trabalho foram avaliados três 

ligantes modificados sendo a sua recuperação efetuada por três métodos distintos: centrifugação 

(extração rápida), extração Soxhelt e através do evaporador rotativo. No processo de 

recuperação foram utilizados três solventes diferentes: diclorometano, tricloroetileno e tolueno. 

Vários ensaios de caraterização básica foram realizados às amostras do betume modificado 

inicial, ao betume modificado envelhecido e a várias amostras de betume modificado 

recuperado. Após a obtenção destes resultados o objetivo foi identificar o solvente mais 

indicado, bem com o processo de recuperação que apresenta melhores resultados. 

De seguida apresenta-se os métodos utilizados na recuperação do betume modificado como os 

solventes envolvidos nas mesmas (Nösler et al., 2008): 

 O – Ligante original PmB-H; 

 RT – Ligante PmB-H após ensaio RTFOT (envelhecimento a curto prazo); 

 S-M – Ligante PmB-H recuperado da mistura betuminosa pelo método Soxhlet com 

diclorometano (MCL); 

 E-TC – Ligante PmB-H recuperado da mistura betuminosa pelo método de extração rápida 

com tricloroetileno (TCE); 

 E-T – Ligante PmB-H recuperado da mistura betuminosa pelo método de extração rápida 

com tolueno; 

 O-D-P – Ligante PmB-H acabado de produzir dissolvido em tricloroetileno (TCE) sem ser 

suficientemente recuperado no evaporador rotativo; 

 O-D – Ligante PmB-H acabado de produzir dissolvido em tricloroetileno (TCE) 

recuperado duas vezes no evaporador rotativo. 
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Ainda no trabalho efetuado por Nösler et al. (2008) foram utilizadas três espécies do mesmo 

polímero para modificar do betume. O polímero usado como agente modificador do betume foi 

estireno butadieno estireno (SBS), que foi introduzido sob as formas LIN1, LIN2 e RAD. O 

LIN1 trata-se de um copolímero de duplo bloco, LIN2 um copolímero de triplo bloco tendo um 

alto peso molecular e por sua vez o RAD é um polímero radial. 

Depois de realizados todos os procedimentos atrás descritos, os vários ligantes foram ensaiados 

de forma a determinar as suas propriedades básicas (Nösler et al., 2008), nomeadamente a 

penetração a 25 ºC (Figura 2.1) e a temperatura de amolecimento anel e bola (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.1 – Resultados do ensaio de penetração a 25 ºC obtidos por Nösler et al. (2008) 

 

 

Figura 2.2 – Resultados do ensaio de anel e bola (°C) obtidos por Nösler et al. (2008) 
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Os resultados de penetração obtidos mostraram uma grande variação. Isto deveu-se ao método 

de recuperação utilizado, ao solventes introduzido no procedimento de recuperação, bem como 

ao polímero usado como modificador do betume. De uma forma geral o procedimento que 

apresentou valores mais próximos do betume original (O) foi o recuperado duas vezes no 

evaporador rotativo com o tricloroetileno. Acima de tudo, verifica-se que os betumes 

modificados são muito sensíveis ao processo de recuperação, pelo que há muito trabalho a fazer 

neste domínio, justificando-se assim a pertinência do trabalho apresentado nesta dissertação. 

Os resultados do ensaio anel e bola mostram que o tipo de polímero introduzido como 

modificador do betume, após recuperado, influência os resultados deste ensaio. Quando se trata 

do polímero RAD existe uma variação pequena (~5 ºC) entre os vários métodos de recuperação 

usados e relativamente ao betume modificado original (O). Nas recuperações efetuadas com o 

polímero LIN1 e LIN2 há maior discrepância nos valores encontrados, sendo que o polímero 

LIN1 apresenta uma variação máxima de 15 ºC neste ensaio. 

O ensaio de reologia também foi realizado no estudo de Nösler et al. (2008) de forma a obter 

os resultados do módulo complexo e do ângulo de fase dos vários ligantes recuperados, 

apresentando-se na Figura 2.3, como exemplo, o resultado das recuperações efetuadas aos 

betumes modificados com o polímero LIN1. Para temperaturas elevadas verificou-se que o 

betume original (LIN1-O) tem uma reologia distinta dos betumes recuperados (para módulos 

complexos G* inferiores a 1,0E+05). No entanto, o comportamento dos vários ligantes, original 

e recuperados, é idêntico para temperaturas mais baixas (G* > 1,0E+05). 

 

 

Figura 2.3 – Resultados do ensaio de reologia realizado ao betume modificado com LIN1 e ao betume 

recuperado com o mesmo polímero (Nösler et al., 2008) 
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Por último, Nösler et al. (2008) avaliaram a morfologia dos vários ligantes antes e após 

recuperação, cujos resultados são exemplificados na Figura 2.4 para os betumes modificados 

com o polímero LIN1. Pode-se observar que a amostra mais idêntica à original é a recuperada 

duas vezes no evaporador rotativo (LIN O-D). A diferença de textura deve-se à presença de 

solvente nas amostras, devido à dificuldade em remover totalmente o solvente utilizado no 

processo de recuperação. 

 

 

Figura 2.4 – Morfologia dos betumes modificados com o polímero LIN1 (Nösler et al., 2008) 

 

Em forma de conclusão pode-se dizer que o processo de recuperação influência as propriedades 

e a composição do betume recuperado. Um dos fatores que justifica a variação encontrada 

prende-se com o tipo de solvente utilizado e a dificuldade em garantir a sua extração total.  

Com base neste estudo, definiu-se que na presente dissertação vai-se utilizar dois tipos de 

polímeros (EVA e o PEAD reciclados), que vão funcionar como agentes modificadores do 

betume, bem como dois tipos de solventes (tolueno e xileno). Também vão ser utlizados 

diferentes processos de recuperação, que serão descritos na secção 4 desta dissertação. 

2.7.2. Solventes utilizados para recuperação de betumes 

Os solventes têm um papel importante quando se pretende efetuar recuperações do betume 

utilizado em misturas betuminosas. A função crucial do solvente em recuperações passa por ter 

a capacidade de separar o betume dos agregados. Neste estudo, o solvente tem de possuir tanto 

uma boa capacidade de digestão do betume como uma boa interação com os polímeros 

utilizados na modificação do betume. Tendo em conta uma boa interação entre os polímeros e 

os solventes, após uma pesquisa dos solventes utilizados em outros trabalhos, optou-se neste 

trabalho pelo xileno e pelo tolueno. 
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O xileno, de acordo com a norma ATSM D 2765, é utilizado para determinar o teor em gel e o 

inchamento de plásticos de etileno reticulados, sendo por essa razão selecionado para realizar 

em especial as recuperações do betume modificado com PEAD. Por sua vez, de acordo com 

STR (2011) o tolueno é utilizado para a determinação do teor em gel do etileno acetato de vinilo 

(EVA), sendo usado em especial na recuperação de betumes modificados com esse polímero. 

Efetuando uma breve descrição do tolueno, este possui um alto grau de pureza, poder de 

solvência e volatilidade moderada, sendo usado como solvente para tintas de secagem rápida. 

Também é utilizado na produção de pesticidas, borracha e desinfetantes. Quanto às 

características gerais do tolueno, designa-se como sendo um líquido incolor, transparente, de 

odor característico de hidrocarbonetos aromáticos, inflamável e livre de materiais em 

suspensão. Trata-se de um líquido pouco solúvel em água, sendo solúvel em etanol e acetona 

em condições específicas (Rauter Química, 2011a). 

Descrevendo um pouco o xileno, este possui um alto poder de solvência, sendo utilizado em 

tintas, lacas, vernizes e revestimentos. O xileno também é utilizado em perfumes, repelentes de 

insetos, corantes, pesticidas e como agente de limpeza para aço. No tocante às suas 

características, o xileno é um líquido incolor, transparente, de odor característico de 

hidrocarbonetos aromáticos, inflamável, e livre de materiais em suspensão. Praticamente 

insolúvel em água, sendo apenas solúvel em acetona, etanol absoluto e éter dietilico (Rauter 

Química, 2011b). 

Na Tabela 2.2 apresentam-se algumas das mais importantes propriedades físicas dos solventes 

utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 2.2 – Propriedades físicas do tolueno (Rauter Química, 2011a) e do xileno (Rauter Química, 

2011b) 

Propriedade Tolueno Xileno 

Ponto de ebulição (°C) 110,6 144 

Ponto de fusão (°C) -95 -25 

Temperatura de autoignição (°C) 480 463 

Densidade relativa 0.867 0.88 

Solubilidade na água Pouco solúvel Nenhuma 

Pressão do vapor (kPa) a 20° 2.93 0.7 

Densidade relativa do vapor (ar=1) 3.1 3.7 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS DE ENSAIO 

3.1. Introdução 

De seguida é exposta, de uma forma resumida, a organização deste capítulo, descrevendo o que 

se realizou nos vários subcapítulos bem como, respetivamente, o objetivo de cada um. 

Primeiro, no subcapítulo 3.2 apresenta-se a caracterização dos agregados utilizados na produção 

das misturas betuminosas que vão ser alvo de estudo. Ainda neste subcapítulo é demonstrada 

qual a fração granulométrica utilizada nas misturas. 

No subcapítulo 3.3 é feita uma descrição dos métodos de produção das misturas betuminosas, 

e no subcapítulo 3.4 é descrito o principal ensaio de caracterização laboratorial executado nas 

misturas betuminosas produzidas, tratando-se, neste caso, do ensaio de sensibilidade à água. 

No subcapítulo 3.5 descrevem-se os polímeros reciclados introduzidos no betume, bem como 

o procedimento de produção dos ligantes modificados utilizados neste estudo. 

No subcapítulo 3.6 apresentam-se os ensaios de caracterização básica e reológica realizados aos 

ligantes modificados virgens e aos ligantes recuperados. Apresenta-se uma descrição dos 

seguintes ensaios: penetração, ponto de amolecimento, resiliência e reologia. No mesmo 

subcapítulo é descrito o ensaio de calorimetria diferencial de varrimento (DSC). 

Por último, no subcapítulo 3.7 são expostos os diferentes filtros utilizados nas diferentes fases 

do estudo. 

3.2. Misturas betuminosas em estudo 

Tendo por base misturas betuminosas produzidas em trabalhos anteriores com ligantes 

modificados (Miranda, 2014), neste estudo procura-se definir se é possível recuperar o ligante 

modificado empregue nessas misturas betuminosas. 

Foram utilizados dois ligantes modificados na produção das misturas betuminosas supracitadas. 

Os ligantes modificados foram obtidos a partir de um ligante convencional 70/100 da CEPSA 

com a inclusão de uma pequena percentagem de polímeros. Produziu-se um ligante modificado 

com 5% de EVA reciclado e outro com 5% de PEAD reciclado que foram usados na produção 

das misturas betuminosas. 
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Neste estudo procura identificar-se qual o tipo de método de produção das misturas betuminosas 

(método “húmido” ou método “seco”) que apresenta melhores resultados quando se pretende 

recuperar o ligante modificado, e se é possível recuperar o ligante na totalidade. 

Após a recuperação do ligante modificado, este é submetido a ensaios de caracterização básica, 

reológica e calorimétrica. Estes ensaios são importantes porque indicam as características 

intrínsecas do ligante recuperado, possibilitando a comparação dos resultados obtidos para os 

vários ligantes recuperados para o ligante modificado inicial. 

Os agregados utilizados para produzir as diversas misturas betuminosas, a partir das quais será 

feita a recuperação dos betumes, devem de seguir a norma Europeia EN 13043. Os agregados 

são de origem natural provenientes da pedreira Bezerras e encontram-se armazenados no 

laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Dado que a mistura AC 14 Surf 

selecionada para os estudos a realizar neste trabalho tem uma máxima dimensão dos agregados 

de 14 mm, os agregados utilizados neste estudo pertencem as seguintes frações: filer, pó 0,5/2, 

pó 2/4, pó 0/4, brita 4/6, brita 6/14 e brita 10/14. 

Como os agregados presentes no laboratório não se encontram nas frações supracitadas houve 

necessidade de separar os agregados nas frações pretendidas. A partir dos agregados 0/4 fez-se 

a separação nas frações 0,5/2 e 2/4 com auxílio do crivo de 2 mm e de um aparelho mecânico 

vibratório. A fração 10/14 foi obtida a partir da fração 6/14 por um processo de separação 

idêntico ao referido anteriormente (com o crivo de 10 mm). A granulometria de cada uma das 

frações de agregados utilizadas é apresentada na Tabela 3.1 e na Figura 3.1 (Miranda, 2014). 

 
Tabela 3.1 – Granulometria dos diversos agregados (Miranda, 2014) 

Peneiros 

(mm) 

Filer Pó 2/4 Pó 0/4 Brita 4/6 Brita 6/14 Brita 10/14 

Calcário Granito Granito Granito Granito Granito 

20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

14 100% 100% 100% 100% 91% 87% 

12.5 100% 100% 100% 100% 78% 67% 

10 100% 100% 100% 100% 43% 0% 

6,3 100% 100% 99% 96% 10% 0% 

4 100% 68% 91% 12% 6% 0% 

2 100% 1% 69% 4% 4% 0% 

0,5 100% 0% 37% 3% 3% 0% 

0,125 100% 0% 15% 2% 2% 0% 

0,063 96% 0% 1% 1% 1% 0% 
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Figura 3.1 – Curva granulométrica dos agregados utilizados na produção das misturas (Miranda, 2014) 

3.3. Composição das misturas betuminosas 

A mistura betuminosa estudada neste trabalho trata-se de uma mistura para camada de desgaste 

do tipo AC 14 Surf a ser aplicada numa espessura entre 4 e 6 cm. Este tipo de mistura 

betuminosa também é usado em repavimentações sobre bases pouco deformadas. A formulação 

da mistura segue a norma Europeia EN 13108-1 e os fusos granulométricos seguiram o Caderno 

de Encargos das Estradas de Portugal (EP). A partir desse fuso de referência, neste trabalho 

foram produzidas misturas betuminosas por dois processos distintos: “húmido” e “seco”. 

3.3.1 Misturas betuminosas produzidas pelo processo “húmido” 

Na produção das misturas betuminosas pelo processo “húmido” foram usados dois betumes 

modificados: um modificado com 5% de PEAD e outro com 5% de EVA. Apresenta-se, de 

seguida, as misturas produzidas pelo processo “húmido”: 

 Misturas com betume (70/100) modificado com 5 % de PEAD; 

 Misturas com betume (70/100) modificado com 5 % de EVA. 

A Tabela 3.2 apresenta as percentagens de agregados das diversas frações granulométricas 

utilizadas para obter a curva granulométrica da mistura betuminosa dentro do fuso especificado.  

 

Tabela 3.2 – Percentagem de cada fração utilizada para produzir a mistura betuminosa AC 14 Surf 

Fração de agregados 
Brita 

6/14 

Brita 

10/14 

Brita 

4/6 

Pó 

0/4 

Pó 

2/4 

Pó 

0,5/2 
Filer 

Percentagem em que se 

utilizou cada fração 
29,0% 10,5% 11,0% 36,0% 8,0% 3,0% 2,5% 



Estudo de betumes modificados recuperados de misturas produzidas pelo método húmido e pelo método seco 

24   Manuel Brandão 

As percentagens de cada fração a utilizar para produzir a mistura betuminosa AC 14 Surf foi 

estudada por Miranda (2014) bem como as condições de produção das misturas. 

Além disso, neste trabalho executaram-se duas misturas betuminosas somente com agregados 

grossos em que a dimensão do material variou entre 2 e 8 mm. As misturas foram produzidas 

com 2,5 kg de agregados 2/4 mm e 2,5 kg de agregado 4/8. As misturas foram executadas de 

forma semelhante variando somente no tipo de ligante utilizado: uma mistura com ligante 

modificado com 5% EVA e outra com um ligante modificado com 5% PEAD. Estas misturas 

betuminosas foram realizadas manualmente com o objetivo de avaliar qual a interferência que 

o material fino poderá ter no procedimento de recuperação do betume modificado. 

Os solventes usados nas recuperações foram selecionados de acordo com a pesquisa 

bibliográfica e os resultados obtidos nas primeiras fases do estudo. Na mistura betuminosa com 

betume modificado com EVA utilizou-se como solvente no processo de recuperação o tolueno. 

Já nas misturas com betume modificado com PEAD o solvente utilizado foi o xileno. Embora 

se tenham usado diferentes solventes, o procedimento de recuperação é idêntico para a 

recuperação do betume modificado com 5% de EVA ou com 5% de PEAD. 

3.3.2. Misturas betuminosas produzidas pelo processo “seco” 

A produção das misturas betuminosas pelo método “seco” variou apenas na forma como os 

polímeros são introduzidos nas misturas. Na produção destas misturas, a percentagem de cada 

fração de agregados foi idêntica à utilizada na produção das misturas pelo processo “húmido”. 

Nas misturas betuminosas produzidas pelo método “seco”, o betume utilizado não se encontra 

modificado com polímeros. Os polímeros são introduzidos na misturadora junto com os 

agregados, podendo-se dizer, neste caso, que os polímeros fazem parte dos agregados. O 

betume utilizado neste tipo de misturas é um betume convencional 70/100 da CEPSA (o mesmo 

utilizado anteriormente para modificação pelo método “húmido”). Posto isto, foram produzidas 

as seguintes misturas betuminosas:  

 Misturas modificadas a seco com 5 % de EVA (produzidas com um betume 70/100); 

 Misturas modificadas a seco com 5% de PEAD (produzidas com um betume 70/100). 

3.4. Caracterização simplificada do desempenho das misturas betuminosas 

Depois de se descrever a produção das misturas betuminosas na secção anterior, nesta secção 

descreve-se o principal ensaio utilizado para se proceder a uma caracterização simplificada do 
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seu desempenho mecânico ou durabilidade, neste caso o ensaio de sensibilidade à água (norma 

Europeia EN 12697-12). 

De forma a obter os provetes necessários para se realizar os ensaios pretendidos, seis de cada 

mistura, foi necessário produzir diversas amassaduras: uma com mistura betuminosa produzida 

pelo método “húmido”, outras produzidas pelo método “seco”, em cada caso modificadas com 

EVA ou com PEAD. A configuração dos provetes deve ser cilíndrica com um diâmetro de 

101,6±0,1 mm e uma altura de 63,5±2,5 mm, como consequência da compactação Marshall que 

é necessário realizar para se obter cada provete a ensaiar. 

Tendo como finalidade a avaliação do desempenho mecânico das misturas betuminosas 

produzidas, o ensaio de sensibilidade à água é realizado sobre dois grupos de três provetes 

cilíndricos com características idênticas. A forma de acondicionamento dos provetes é, 

contudo, dividida em dois grupos. Um grupo de provetes é acondicionado ao ar a uma 

temperatura de 20±5ºC e são designados por grupo de provetes “a seco” (ITSd), enquanto o 

segundo grupo de provetes são denominados por grupo de provetes “imersos” (ITSw). O 

segundo grupo de provetes (ITSw) são acondicionados em vácuo seguindo o procedimento da 

norma Europeia EN 12697-12, que consiste em manter os provetes em água destilada durante 

30±5 minutos a uma pressão de 6,7±0,3 kPa. De seguida os provetes são colocados num banho 

de água a 40ºC durante um período de 68 a 72 horas. 

Concluído o período de acondicionamento, o primeiro grupo de provetes (ITSd) são colocados 

a 15 ºC durante duas horas, tarefa alcançada com recurso a um frigorífico programado para essa 

temperatura. O segundo grupo de provetes (ITSw) é colocado num banho de água à mesma 

temperatura (15 ºC), para se garantir que ambos os grupos são ensaiados à mesma temperatura 

depois do período de acondicionamento. Este procedimento final é necessário uma vez que é 

esta temperatura de 15 ºC é a indicada na norma para se realizar os ensaios tração indireta. 

Consultando a norma Europeia EN 12697-12, esta exige que no final do ensaio de cada provete 

se visualize o tipo de rotura ocorrida. Os tipos de rotura possíveis de encontrar são as seguintes: 

tração indireta evidente; por deformação; ou combinada. Deve ser verificada a existência de 

agregados fraturados ou esmagados e o revestimento do ligante na superfície do agregado. De 

preferência, a fratura existente no provete deve passar pelos agregados e não pela ligação 

betume agregado, pois nesse caso pode indicar uma má adesividade entre ambos os materiais 

utilizados na mistura. 
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Através do quociente dos valores médios da tração indireta dos provetes condicionados ou 

“húmidos” (ITSW) e dos provetes “secos” (ITSd) é possível determinar a resistência conservada 

em tração indireta (ITSR), de acordo com a Equação 3.1, que é a principal medida da 

sensibilidade à água das misturas em estudo. 

 100(%) 
d

W

ITS

ITS
ITSR  (3.1) 

3.5. Introdução de polímero nas misturas betuminosas 

Nos seus estudos, Casey et al. (2008) revelaram que o aumento do número de veículos pesados 

coloca inevitavelmente exigências crescentes nas estradas, em particular no que diz respeito a 

questões de deformação e fissuração por fadiga. Uma componente chave que contribui para 

uma longa vida útil das estradas é o uso de betumes modificados com polímeros (PMBS) em 

áreas onde as exigências sobre o material do pavimento são consideradas uma preocupação. 

Os polímeros reciclados podem substituir polímeros virgens como agentes modificadores do 

betume. Em geral, os plásticos reciclados tem propriedades mecânicas mais pobres do que os 

virgens, um facto que reduz os seus campos de aplicação como produtos finais. No entanto, 

quando reciclados podem ser utilizados como agentes modificadores do betume, e as misturas 

resultantes podem apresentar um desempenho semelhante ao das misturas betuminosas que 

contêm polímeros virgens (Fuentes-Audén et al., 2008).  

Com base nos estudos anteriores, os polímeros selecionados como agentes modificadores do 

betume ou da mistura para o presente estudo foram EVA e PEAD, sendo ambos os polímeros 

reciclados. O primeiro (EVA) foi escolhido por apresentar bons resultados na modificação do 

betume, tendo como vantagem boa resistência à tração e estabilidade térmica. O segundo 

(PEAD), para além de exibir bons resultados na modificação do betume, também apresenta 

vantagens ambientais, devido ao facto de ser um resíduo presente em grande escala, pelo que 

este trabalho pode contribuir para a sua reutilização. 

3.5.1. EVA reciclado utilizado neste estudo 

O polímero EVA pertence ao grupo dos elastómeros que são conhecidos pelas suas capacidades 

elásticas, voltando ao seu aspeto inicial após serem submetidos a uma carga. Este polímero vai 

ser adicionado ao ligante em forma de grânulos de 2 mm como se pode ver na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – EVA reciclado utilizado neste estudo 

 

Este polímero deverá apresentar-se fundido na gama de temperaturas utilizadas na produção 

dos ligantes e das misturas betuminosas. Com a finalidade de determinar a temperatura de fusão 

do EVA reciclado foi realizado ensaio de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) ao 

polímero. Através desse ensaio foi possível identificar a gama de valores do ponto de fusão do 

EVA reciclado. Este intervalo de valores localiza-se entre os 50 e os 83 °C tendo como pico de 

fusão os 69,8 °C. Visto que a produção do ligante modificado será executado a temperaturas 

muito superiores, este polímero não levantará qualquer problema na produção do betume 

modificado, uma vez que o polímero será digerido facilmente no betume.  

3.5.2. PEAD reciclado utilizado neste estudo 

O polietileno de alta densidade (PEAD) vai ser introduzido triturado como agente modificador 

do betume. As dimensões do PEAD triturado (Figura 3.3) situaram-se entre 0,063 e 4,0 mm. 

Com dimensões superiores corre-se o risco de aumentar o tempo de digestão do polímero no 

betume fazendo com que a qualidade do betume modificado diminua, de acordo com o estudo 

de Costa et al. (2013). 

 

 

Figura 3.3 – PEAD reciclado utilizado neste estudo 
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3.5.3. Produção do betume modificado com polímeros (método “húmido”) 

O fabrico dos ligantes modificados com polímeros foi realizado através do método “húmido” 

com o recurso a um dispersor de alto corte da IKA, mais propriamente o ULTRA TURRAX 

T65. Este processo de modificação inclui duas fases: numa primeira fase o betume base 70/100 

da CEPSA é aquecido até aos 160 ºC. Quando o betume atinge a temperatura referida inicia-se 

a segunda fase, através da adição do polímero ao betume, e espera-se que a temperatura volte 

para os 160 ºC. Quando a temperatura requerida for atingida é realizada a dispersão do polímero 

no betume durante 20 minutos a uma velocidade de rotação entre as 6000 e 7000 rpm. 

No decorrer do estudo produziram-se dois tipos de ligante modificado pelo método “húmido”: 

 Betume 70/100 da CEPSA modificado com 5% de EVA; 

 Betume 70/100 da CEPSA modificado com 5 % de PEAD. 

3.6. Caracterização básica, reológica e térmica dos ligantes modificados em estudo 

Para a caracterização dos betumes modificados com polímeros utilizados no âmbito deste 

projeto, no estado inicial e após recuperação dos mesmos em diferentes fases de produção, com 

vista a avaliar o seu desempenho, foi essencial a realização de ensaios de caracterização básica, 

reológica e térmica (DSC) das várias amostras de betume modificado. 

A caracterização básica dos betumes foi feita através de ensaios de penetração, resiliência e 

anel e bola (ponto de amolecimento). Os ensaios mais avançados de reologia e térmicos foram 

feitos em equipamentos adequados para avaliar o comportamento dos ligantes num espectro 

mais alargado de temperaturas. Os ensaios abaixo descritos foram realizados para os betumes 

modificados com polímeros iniciais e para os vários betumes recuperados durante todo o 

trabalho (como será descrito na secção 4). 

3.6.1. Ensaio de penetração 

A caracterização do betume pelo ensaio de penetração a 25 °C rege-se pela norma EN 1426, 

que permite determinar de uma forma indireta a rigidez do betume através de uma agulha 

padrão que penetra verticalmente na amostra sob condições específicas. Segundo a norma a 

temperatura da amostra deve ser de 25 °C, com uma carga de 100 g aplicada durante um período 

de 5 segundos. Na Figura 3.4 apresenta-se o equipamento utilizado para a realização do ensaio 

de penetração. 
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Figura 3.4 – Equipamento usado no ensaio de penetração a 25 °C 

 

3.6.2. Ensaio de resiliência 

Este ensaio é incluído na caracterização do betume tendo como finalidade medir a recuperação 

elástica do betume e é realizado segundo a norma EN 13880-3. O ensaio consiste em aplicar a 

uma amostra de betume, a 25 °C de temperatura, um deslocamento de 10 mm por meio de uma 

esfera metálica com uma taxa de deformação de 1 mm/s. Após a cessação do deslocamento é 

medida a recuperação elástica da amostra num intervalo de tempo 20 segundos. O equipamento 

utilizado na execução do ensaio encontra-se ilustrado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Equipamento usado no ensaio de resiliência 

 

3.6.3. Ensaio de anel e bola para determinação do ponto de amolecimento 

Este ensaio é realizado de acordo com a norma EN 1427, e permite determinar a temperatura 

máxima que a mistura suporta sem grandes deformações. O ensaio consiste em colocar uma 
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esfera de aço sobre uma amostra de betume colocada num anel. Este conjunto é instalado num 

suporte dentro de um recipiente colocado num banho-maria, incrementando em seguida a 

temperatura a uma taxa de aquecimento de 5 °C/min. Quando a esfera deformar a amostra de 

betume até embater no fundo do suporte metálico (Figura 3.6) é atingida a temperatura de 

amolecimento do betume. 

A resistência de uma mistura à deformação permanente pode ser prevista indiretamente através 

deste ensaio. Posto isto, consegue-se determinar a temperatura máxima que o pavimento 

betuminoso logra sustentar antes de começarem a aparecer rodeiras de pequeno raio. 

 

 

Figura 3.6 – Equipamento usado no ensaio de anel e bola para determinar o ponto de amolecimento 

 

3.6.4. Ensaio de reologia 

O ensaio reológico permite caracterizar o comportamento viscoelástico do betume modificado 

e do betume recuperado numa gama de temperaturas alargada, facultando características 

intrínsecas do material, tais como o módulo de corte (G*) e o ângulo de fase (δ) para várias 

condições de carga (temperatura e frequência). Este ensaio fornece indicações indiretas sobre a 

resistência do betume ao fendilhamento e à deformação permanente. 

Para determinar as propriedades reológicas dos betumes em serviço numa gama de temperaturas 

médias e elevadas (20 a 90ºC), no presente trabalho utilizou-se um reómetro dinâmico de corte 

(DSR), de acordo com as normas AASHTO TP5, ASTM D7175 e EN 14770. Este equipamento 

(Figura 3.7) permite caracterizar o comportamento viscoelástico do betume, quantificando o 

módulo de corte complexo (G*) e o ângulo de fase (δ) do betume a diversas temperaturas (neste 

trabalho de 40 a 64 ºC), para uma frequência de 10 rad/s (1,60 Hz). 
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Figura 3.7 – Equipamento DSR usado no ensaio de reologia 

 

O ensaio com o equipamento DSR é realizado numa amostra de betume (25 mm de diâmetro e 

1 mm de altura) entre dois pratos paralelos do equipamento, sendo o inferior fixo e o superior 

com capacidade de rodar em torno do seu eixo vertical. O prato superior, ao submeter a amostra 

de betume a um esforço de corte, através de um movimento oscilatório e com extensão 

controlada, permite a determinação das características reológicas do betume já referidas. 

3.6.5. Ensaio de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) 

Esta técnica de ensaio permite determinar a capacidade térmica de uma amostra, de modo a 

avaliar as suas temperaturas de transição (por exemplo, pontos de fusão). O ensaio de 

calorimetria diferencial de varrimento consiste em colocar duas cápsulas de alumínio, uma com 

amostra a ensaiar (polímero ou betume modificado) e outra com um material de referência, em 

diferentes cadinhos com fontes de aquecimento individuais mantidas à mesma temperatura 

durante o ciclo térmico programado (neste caso, um aquecimento de -60 ºC até 160 °C, seguido 

de um arrefecimento até aos -60 °C, e por fim um novo aquecimento até aos 160 °C).  

3.7. Filtros  

Ao longo dos vários trabalhos de recuperação foi ser necessário usar diferentes filtros com vista 

a avaliar a sua interferência no processo de recuperação do betume modificado. 

Numa primeira fase, os filtros têm como objetivo reter as partículas de polímeros que não 

interagiram com os diferentes solventes utilizados no procedimento. O filtro usado será uma 

rede com 1 mm de abertura (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Rede usada na fase I do estudo 

 

Numa segunda fase, em que se estuda o betume modificado com os referidos polímeros (EVA 

e PEAD), procura-se estudar a capacidade de digestão dos betumes em contacto com os 

solventes. Como se trata de material liquido, nesta fase usa-se um filtro bastante fino de papel, 

do ensaio de azul-de-metileno (Figura 3.9), permitindo quantificar o material retido no filtro 

bem com o material filtrado. Daqui consegue-se avaliar qual o solvente mais indicado para, 

numa fase posterior, executar as recuperações dos betumes a partir das misturas betuminosas. 

 

 

Figura 3.9 – Filtro azul-de-metileno utilizado na fase II do estudo 

 

Na última fase do estudo, vai-se usar um filtro de geotêxtil no processo de recuperação do 

ligante modificado. Este filtro tem como objetivo reter o material fino na centrifugadora 

acelerada e deixar passar a solução (solvente mais o betume). 

 

 

Figura 3.10 – Filtro de geotêxtil utilizado na fase III do estudo 

 



Descrição dos métodos de recuperação de betumes 

Manuel Brandão  33 

4. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO DE BETUMES 

4.1 Estudo da interação dos solventes com os polímeros – Fase I 

Numa fase inicial, procurou-se avaliar a capacidade de interação entre os solventes e os 

diferentes polímeros, EVA e PEAD, à temperatura ambiente. Depois, realizaram-se também 

ensaios a uma temperatura de 60 °C quando o polímero em estudo se tratava do EVA e a 110 °C 

para o PEAD (dado que cada polímero tem um ponto de fusão diferente). O aumento da 

temperatura é conseguida através de um banho de silicone no qual é mergulhado o frasco do 

evaporador rotativo. 

Nesta primeira fase procedeu-se à pesagem de 5 gramas de polímero com recurso à balança 

decimal. Mediu-se de seguida 150 mililitros de solvente com o auxílio do frasco de 

600 mililitros e juntou-se tudo no frasco do evaporador rotativo. Colocou-se o frasco no 

evaporador rotativo a uma velocidade de 75 rpm, à temperatura ambiente, durante duas horas. 

Passadas as duas horas, filtrou-se a solução (mistura de solvente com polímero) por uma rede 

metálica com 1 mm de abertura de forma a ser possível pesar o material retido na rede e a 

quantidade de material filtrado. Este procedimento repetiu-se com a alteração do polímero, do 

solvente e da temperatura. Em seguida apresentam-se os vários ensaios realizados: 

 Dissolver 5 gramas de EVA em tolueno à temperatura ambiente (ETA); 

 Dissolver 5 gramas de EVA em tolueno a 60 °C (ETT); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em tolueno à temperatura ambiente (PTA); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em tolueno a 110 °C (PTT);  

 Dissolver 5 gramas de EVA em xileno à temperatura ambiente (EXA); 

 Dissolver 5 gramas de EVA em xileno a 60 °C (EXT); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em xileno à temperatura ambiente (PXA); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em xileno a 110 °C (PXT). 

4.2. Estudo da capacidade de digestão do betume modificado pelos solventes – Fase II 

Nesta segunda fase realizou-se uma sequência de ensaios de forma a avaliar a digestão dos 

ligantes modificados em presença de xileno e tolueno, à temperatura ambiente bem como a 

60 °C, quando se trata do betume modificado com EVA e a 110 °C quando o betume é 

modificado com PEAD. Nesta fase já se avalia a capacidade de dissolução dos betumes 

modificados, e não apenas dos polímeros isolados (como se fez na fase I). 
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Assim, em comparação com o anterior, este procedimento difere no tipo e no peso da amostra. 

Neste caso, a amostra será 20 g de betume modificado (para ser possível quantificar o polímero 

existente no betume, que corresponde a apenas 5% do ligante). Para recolher os 20 gramas do 

ligante modificado este passa por uma estufa a 150 °C durante aproximadamente 45 minutos e 

em seguida é agitado com o auxílio de uma hélice de forma a tornar o ligante menos viscoso e 

homogéneo, facilitando a recolha da amostra necessária para realizar o ensaio. Outra diferença 

entre o procedimento da fase I e II está no tipo de filtro. Enquanto na fase I se utilizou uma rede 

metálica, neste procedimento vai-se usar papel de filtro (do ensaio de azul-de-metileno). 

No tocante ao processo de ensaio, o mesmo é semelhante ao anterior. Colocam-se os 20 gramas 

do ligante modificado no frasco de 1000 ml e adiciona-se 150 ml do respetivo solvente. Em 

seguida, o frasco é colocado no evaporador rotativo a 75 rotações por minuto durante 2 horas. 

No final faz-se passar a solução (ligante modificado com o solvente) por papel de filtro. Houve 

uma repetição dos ensaios ao betume modificado com PEAD a 110 ºC, com menor quantidade 

de ligante (10 g em vez de 20 g), para verificar se era possível melhorar a dissolução do ligante 

no solvente. Assim, este procedimento repetiu-se para as seguintes condições de ensaio: 

 20 g de ligante modificado com 5% de EVA em tolueno à temperatura ambiente (5ETA); 

 20 g de ligante modificado com 5% de EVA em tolueno a 60 °C (5ETT); 

 20 g de ligante modificado com 5% de PEAD em tolueno à temperatura ambiente (5PTA); 

 20 g de ligante modificado com 5% de PEAD em tolueno a 110 °C (5PTT);  

 20 g de ligante modificado com 5% de EVA em xileno à temperatura ambiente (5EXA); 

 20 g de ligante modificado com 5% de EVA em xileno a 60 °C (5EXT); 

 20 g de ligante modificado com 5% de PEAD em xileno à temperatura ambiente (5PXA); 

 20 g de ligante modificado com 5% de PEAD em xileno a 110 °C (5PXT); 

 10 g de ligante modificado com 5% de PEAD em tolueno a 110 °C (10G5PTT2); 

 10 g de ligante modificado com 5% de PEAD em xileno a 110 °C (10G5PXT2). 

4.3. Recuperação do ligante modificado a partir das misturas betuminosas – Fase III 

Nesta fase vai ser descrito o processo de recuperação do ligante existente nas misturas 

betuminosas, que compreende três passos: primeiro a “lavagem” dos agregados, de seguida a 

centrifugação de alta pressão e como última tarefa a condensação. No corrente estudo, a 

realização das recuperações dos ligantes modificados vai ter algumas variações de forma a 

poder avaliar a sua interferência no processo de recuperação. Assim, vai-se fazer variar o tempo 
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de repouso antes da “lavagem” dos agregados na centrifugadora. Outra variação relacionou-se 

com a granulometria da mistura, procurando-se avaliar o efeito dos agregados finos na 

recuperação do ligante (na prática, nesta fase procedeu-se à recuperação do ligante modificado 

a partir de uma mistura produzida apenas com agregados grossos, para limitar o efeito dos 

agregados finos no processo de recuperação). Todas recuperações foram efetuadas de acordo 

com a norma EN 12687-3. 

O processo de recuperação do betume modificado inicia-se pela “lavagem” da mistura 

betuminosa produzida com solvente (Figura 4.1). Para tal, colocou-se cerca de 5 kg de mistura 

na centrifugadora onde foi adicionado um litro de solvente. Após a adição do solvente, 

verificou-se se os agregados se encontravam totalmente submersos. Posto isto, deixa-se trinta 

minutos em repouso. De seguida, é efetuado um processo de cinco ciclos, com o tempo 

necessário para extrair o solvente presente no interior da centrifugadora. Após o primeiro ciclo, 

a solução extraída já apresenta resíduos de betume (ou seja, o betume está a ser recuperado). 

Este líquido é novamente introduzido na centrifugadora de forma a realizar os restantes ciclos. 

Terminado este primeiro ciclo de lavagens, introduz-se meio litro de solvente novo, e realiza-

se um novo processo de lavagem com o mesmo número de ciclos. Deste processo de lavagem 

obtém-se um líquido com resíduos de betume. De salientar que os agregados presentes na 

centrifugadora, depois de realizada a lavagem, exibem pouca presença de betume, o que 

demonstra que o processo de recuperação do ligante aparentemente foi eficaz. 

 

   

Figura 4.1 – Agregados na centrifugadora (A) antes e (B) após lavagem 

 

O segundo processo tem por objetivo separar a parte líquida de algum material fino que poderá 

ter vindo junto da solução extraída do processo anterior, recorrendo a uma centrifugadora de 

alta precisão (Figura 4.2). A rotação deve-se situar nas 3000 rotações por minuto durante dez 

minutos. Neste processo, deve-se ter atenção ao peso individual de cada copo de forma a 
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garantir o equilíbrio dentro da centrifugadora. Faz-se passar toda a solução pela centrifugadora 

de precisão. O líquido proveniente da centrifugação é vertido para um recipiente que será 

utilizado na última fase deste procedimento, no qual não deve haver material depositado. 

 

 

Figura 4.2 – Centrifugadora de precisão 

 
Para atingir o objetivo inicial, ou seja, a recuperação do ligante modificado utilizado na mistura 

betuminosa, nesta fase a solução obtida após a centrifugação de precisão (ligante modificado 

com solvente) será submetida a um processo de condensação de forma a obter a separação entre 

o solvente e o betume. De salientar que todo este processo foi efetuado de acordo com a norma 

EN 12687-3 para a recuperação do betume no evaporador rotativo (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 – Evaporador rotativo 
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Um aspeto importante a referir na recuperação do betume modificado com 5 % de PEAD está 

relacionado com a pressão mínima utilizada no processo de condensação. Nesta recuperação 

existe necessidade de reduzir a pressão até aos 11 mbar para se obter uma maior extração do 

solvente, por motivos que serão explicados em seguida na secção 4.5.2. 

No final deste processo o ligante está totalmente recuperado, e recolhem-se amostras dos 

diferentes ligantes recuperados para numa fase posterior serem realizados ensaios de 

penetração, resiliência, anel e bola, reologia e DSC. 

4.4. Recuperação do ligante modificado de misturas produzidas pelo processo “húmido” 

O processo de recuperação explicado na secção anterior foi utilizado para recuperar diferentes 

tipos de misturas. Numa primeira fase recuperou-se o ligante de misturas apenas com agregados 

grossos. Nesta fase, porém, recuperou-se o ligante das misturas betuminosas em estudo (AC 14 

Surf), incluindo assim agregados finos, avaliando-se inicialmente as misturas produzidas pelo 

processo “húmido”. Assim, no processo de recuperação variou-se ligeiramente a quantidade de 

mistura utilizada e o número de ciclos realizados na centrifugação. Recuperaram-se duas 

misturas betuminosas, uma com ligante modificado com 5% de EVA e outra com 5% de PEAD. 

O tolueno foi o solvente usado para recuperar as misturas com EVA, e o xileno foi usado nas 

misturas com PEAD, como consequência duma maior compatibilidade entre cada polímero e 

respetivo solvente. O tempo de repouso da mistura na centrifugadora (2 horas ou 30 minutos) 

também sofreu alteração comparativamente à recuperação da mistura de agregados grossos. 

4.4.1. Procedimento de recuperação do ligante modificado com 2 horas de repouso 

O primeiro passo para a recuperação consistiu em colocar 6 kg de mistura na centrifugadora 

com 1 litro do solvente indicado. Deixou-se 2 horas em repouso. Deve verificar-se se os 

agregados se encontram submersos no solvente durante as 2 horas. Após 2 horas de repouso, 

efetuou-se a “lavagem” dos agregados com o solvente. O número de ciclos foi aumentado, 

passando de cinco ciclos para seis. No final deste passo comparou-se esta lavagem com a 

efetuada nas misturas somente de agregados grossos, visualizando-se que a mistura com 

agregados finos denota uma maior presença de ligante não recuperado (Figura 4.4). 

O passo seguinte remete a solução extraída da lavagem para a centrifugadora de precisão. Após 

a realização da centrifugação de toda a solução, consegue-se visualizar que existe uma 

quantidade muito superior de material depositado no fundo dos copos (agregados finos e, 
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eventualmente, polímeros). O material depositado (Figura 4.5) foi recolhido para uma posterior 

análise através do ensaio térmico de DCS para verificar a existência de polímeros. O líquido 

proveniente da centrifugação, sem depósitos, é vertido para um recipiente. 

 

 

Figura 4.4 – Agregados grossos após lavagem (A) e mistura betuminosa com finos após lavagem (B)  

 

 

Figura 4.5 – Material recolhido no fundo dos copos da centrifugadora de precisão 

 

Como último passo da recuperação do ligante modificado, o líquido (solvente e betume 

modificado) foi submetido a um processo de condensação com a finalidade de separar o 

solvente do ligante modificado. No final recolheram-se amostras do betume recuperado para se 

proceder a ensaios de caracterização. Convém referir que quando a recuperação envolve o 

xileno como solvente existe maior dificuldade no processo de condensação. 

4.4.2. Procedimento de recuperação do ligante modificado com 30 minutos de repouso 

Este procedimento de recuperação é semelhante ao da recuperação anterior. Uma alteração 

introduzida neste processo em comparação com o executado anteriormente diz respeito ao 

tempo de repouso da mistura quando esta se encontra na centrifugadora submersa com o 

solvente: neste procedimento a mistura ficou apenas 30 minutos em repouso.  
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Outra alteração estabelecida neste procedimento foi o filtro. Uma vez que as recuperações 

realizadas até este ponto foram executadas com o mesmo filtro, optou-se por colocar um filtro 

novo no processo de “lavagem” da mistura. Estas alterações foram feitas para se compreender 

se afetavam as propriedades dos betumes recuperados daí resultantes. 

O processo de centrifugação de precisão e o processo de condensação foram idênticos aos 

indicados para 2 horas de repouso. No final da centrifugação de precisão também se recolheu 

amostras de material retido no fundo dos copos para ensaios de DSC. No final da recuperação, 

após condensação do solvente, foram recolhidas amostras do ligante recuperado obtido para se 

realizarem os diversos ensaios de caracterização. 

4.5. Recuperação do ligante modificado de misturas produzidas pelo processo “seco” 

Nesta última fase, as misturas betuminosas AC 14 Surf produzidas pelo método “seco” foram 

submetidas à recuperação do ligante modificado, para mistura produzidas com 5% de EVA ou 

com 5% de PEAD (estas quantidades foram mantidas iguais às utilizadas no processo “húmido” 

para ser possível a sua comparação). Quanto aos solventes, o tolueno é utilizado na recuperação 

do ligante das misturas modificadas com EVA e o xileno foi utilizado quando se utilizou o 

PEAD como agente modificador da mistura betuminosa. De salientar que todas as recuperações 

efetuadas nesta fase tiveram um filtro novo para evitar contaminações das fases anteriores. 

4.5.1. Procedimento de recuperação do ligante na mistura modificada com EVA 

O procedimento de recuperação do ligante da mistura modificada a “seco” com 5% EVA é 

idêntico ao referido na secção anterior. Na fase inicial faz-se a “lavagem” de agregados na 

centrifugadora com tolueno. O líquido proveniente da lavagem é depois submetido a uma 

centrifugação de precisão, e no final deste processo, o material depositado no fundo dos copos 

é recolhido para ensaios DSC, enquanto a solução (solvente e ligante modificado) é submetida 

a um processo de condensação. O processo de condensação finaliza quando não se verificar a 

presença do solvente e a pressão de vácuo se encontrar nos 13 mbar. Concluído o processo, 

recolhe-se amostras do ligante recuperado para realização de ensaios de caracterização. 

4.5.2. Procedimento de recuperação do ligante na mistura modificada com PEAD 

Neste procedimento, efetuou-se uma ligeira alteração no procedimento habitual de recuperação 

do ligante modificado. As recuperações executadas nos pontos anteriores continham como 

primeira fase a “lavagem” dos agregados e de seguida a centrifugação de precisão e como fase 
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final a condensação da solução (solvente mais ligante modificado). Nesta fase, para recuperação 

do ligante das misturas modificadas a “seco” com PEAD, efetuaram-se dois processos distintos 

de recuperação, que divergiram apenas na segunda fase (separação entre a solução líquida e os 

elementos finos em suspensão, habitualmente separados na centrifugadora de precisão). 

Primeira recuperação do ligante da mistura modificada a “seco” com PEAD 

Na primeira recuperação do ligante da mistura modificada a “seco” com PEAD houve uma 

alteração no segundo passo do processo. Em comparação com as recuperações descritas nos 

pontos anteriores, nesta recuperação eliminou-se a centrifugação de precisão. De facto, na 

segunda fase, a solução (solvente mais ligante modificado com algum material fino) extraída 

na “lavagem” dos agregados ficou a decantar durante 24 horas, para que o material fino 

existente, devido à sua maior densidade, se deposite no fundo dum frasco. Passadas as 24 horas, 

a solução (solvente mais ligante modificado) foi vertida com cuidado para outro frasco sem 

remexer o material depositado. Este material foi recolhido para posterior ensaio de DSC. 

Na fase final, com a solução oriunda da decantação realizou-se o processo de condensação a 

vapor. Foi necessário diminuir a pressão de vácuo para os 11 mbar para se obter uma extração 

total ou pelo menos uma extração visual do solvente, isto é, quando deixa de existir o borbulhar 

da solução. No final da condensação, recolheu-se a amostra do ligante modificado presente no 

frasco para se efetuar ensaios de caracterização. 

Segunda recuperação do ligante da mistura modificada a “seco” com PEAD 

No procedimento da segunda recuperação, adicionou-se um processo comparativamente à 

recuperação anterior. Nesta recuperação, a solução proveniente do primeiro processo de 

“lavagem” dos agregados foi submetida ao processo de decantação já descrito, e de seguida ao 

processo de centrifugação de precisão. A solução vinda do primeiro processo ficou a decantar 

durante 24 horas. Após as 24 horas verteu-se o líquido com cuidado para não voltar a envolver 

o material depositado no fundo do frasco de decantação para um novo frasco. Este líquido foi 

submetido ao processo de centrifugação de precisão. Como último processo, a condensação a 

vapor, realizou-se a a separação entre o solvente (xileno) e o ligante modificado. Neste último 

processo, como já tinha sido necessário na recuperação anterior, foi fundamental diminuir a 

pressão para os 11 mbar pelos mesmos motivos já explicados no ponto anterior. No final, 

recolheu-se a amostra do ligante recuperado para ensaios de caracterização. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesta parte do estudo apresentam-se os resultados obtidos nas diferentes fases do estudo. 

Começando pela interação dos polímeros com os dois solventes, ao que se segue a digestão do 

ligante modificado no solvente e por fim os resultados obtidos nas diferentes recuperações 

efetuadas. Assim sendo, faz-se uma análise dos vários resultados encontrados. 

No subcapítulo 5.1 são exibidos os resultados da caractrização do desempenho das misturas 

betuminosas produzidas por dois métodos diferentes: método “húmido” e método “seco”. São 

apresentados os resultados do ensaio de sensibilidade à água, nomeadamente o índice de tração 

indirecta, deformação dos provetes e a sua resistência à tração. 

No subcapítulo 5.2 são apresentados os resultados da interação entre os solventes e os polímeros 

em estudos, estando os resultados agrupados em quantidade retida e em quantidade filtrada. 

No subcapítulo 5.3 apresenta-se a análise dos resultados encontrados durante a digestão entre 

os solventes e os ligantes modificados com os polímeros em estudo. 

No tocante ao subcapítulo 5.4 estão expostos os resultados das recuperações realizadas 

relativamente à sua caracterização básica: penetração, resiliência e anel e bola. 

No subcapítulo 5.5 exibem-se os resultados dos ensaios DSC efetuados aos resíduos 

depositadas nos copos da centrifugadora de precisão e aos ligantes modificados recuperados. 

Por útlimo o subcapítulo 5.6 expõe os resultados e a análise dos ensaio de reologia realizada ao 

ligantes modificados virgens e aos ligantes modificados recuperados. 

5.1. Resultados da caracterização laboratorial das misturas betuminosas  

Como o estudo está baseado em recuperações dos ligantes modificados utilizados em misturas 

produzidas pelo método “húmido” e pelo método “seco”, apresenta-se inicialmente os 

resultados obtidos no ensaio de sensibilidade à água dessas misturas. 

Recordando as misturas produzidas neste estudo, entre elas diferiam o tipo de polímero usado 

na modificação do ligante e no método de produção das misturas betuminosas. Foram 

produzidas as seguintes misturas: 

 Mistura produzida pelo método “húmido” com ligante modificado com 5% EVA (EVAw); 
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 Mistura produzida pelo método “húmido” com ligante modificado com 5% PEAD 

(PEADw); 

 Mistura produzida pelo método “seco” modificada com 5% EVA (EVAd); 

 Mistura produzida pelo método “seco” modificada com 5% PEAD (PEADd). 

Este ensaio foi realizado para conhecer o desempenho ou durabilidade relativa das várias 

misturas em estudo. O parâmetro essencial a ser avaliado no ensaio de sensibilidade à água é o 

índice de tração indireta (ITRS), que é obtido pela razão entre a resistência à tração indireta 

média dos provetes “molhados” e o grupo de provetes “secos”. Através da Figura 5.1, onde se 

encontram os valores de ITRS das misturas em estudo, pode-se concluir que as misturas 

betuminosas produzidas com EVA, pelo método “seco” ou pelo método “húmido”, apresentam 

melhores resultados. 

 

 

Figura 5.1 – Índice de tração indireta das misturas em estudo 

 

Comparando os métodos de produção das misturas betuminosas pode-se dizer que as misturas 

produzidas pelo método “seco” apresentam melhores resultados, independentemente do ligante 

modificado utilizado. A mistura que apresenta melhores resultados em termos do índice de 

tração indireta é a mistura produzida pelo método “seco” com o ligante modificado com EVA, 

tendo um valor bastante elevadode aproximadamente 90%. 

Pelos resultados verifica-se que quando uma mistura apresenta um valor de volume de vazios 

mais alto, esta tem um valor de ITSR mais baixo. Com isto, pode dizer-se que estes valores têm 

uma relação inversa, o que está de acordo com os resultados habituais deste ensaio. 

Consultando a Figura 5.2 pode dizer-se que as misturas em estudo que apresentam uma maior 

resistência à tração indireta são as misturas betuminosas com o ligante modificado com EVA. 
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O valor de tração indireta que se destaca claramente em relação aos demais é, contudo, a mistura 

betuminosa produzida pelo método “seco” com o ligante modificado com EVA, com uma valor 

a rondar os 1700 kPa. Isto deve-se ao facto do EVA ser um elastómero e ser adicionado em 

grânulos, conferindo propriedades elásticas à mistura. 

 

 

Figura 5.2 – Deformação e resistência dos provetes no ensaio de tração indireta 

 

Na Tabela 5.1 encontra-se de uma forma resumida todos os resultados obtidos no ensaio de 

sensibilidade à água das misturas em estudo. 

 

Tabela 5.1 – Resultados do ensaio de sensibilidade à água 

Parâmetros calculados PEADd PEADw EVAd EVAw 

ITSw (kPa) 1205,0 1046,1 1458,0 1228,5 

ITSd (kPa) 1522,1 1535,6 1665,3 1561,1 

v (%) 4,3 4,8 3,6 4,4 

ITSR (%) 79 68 88 79 

Força média (kN) 15,08 14,93 16,52 15,70 

Deformação média (mm) 2,78 3,14 2,67 3,08 

 

Através da análise efetuada aos ensaios de sensibilidade à água, a mistura que melhores 

resultados apresenta, é a mistura produzida pelo método “seco” com o ligante modificado com 

EVA. Em contrapartida, as misturas que apresentam resultados menos positivos são as misturas 

produzidas quer pelo método “húmido” quer pelo método “seco” com o ligante modificado com 

PEAD. De salientar ainda que as misturas produzidas pelo método “húmido” suportam maiores 

deformações na rotura, o que pode indiciar uma maior flexibilidade das mesmas. 
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5.2. Resultados e análise da interação dos polímeros com os solventes 

Recapitulando o objetivo destes ensaios, onde se procurou estudar a interação dos polímeros 

com os solventes, foram utilizados dois solventes no estudo, o xileno e o tolueno. Quanto aos 

polímeros, o PEAD e o EVA foram os escolhidos. Outra variável introduzida nestes ensaios foi 

a temperatura, de acordo com os procedimentos resumidos em seguida: 

 Dissolver 5 gramas de EVA em tolueno a temperatura ambiente (ETA); 

 Dissolver 5 gramas de EVA em tolueno a 60 °C (ETT); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em tolueno a temperatura ambiente (PTA); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em tolueno a 110 °C (PTT);  

 Dissolver 5 gramas de EVA em xileno a temperatura ambiente (EXA); 

 Dissolver 5 gramas de EVA em xileno a 60 °C (EXT); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em xileno a temperatura ambiente (PXA); 

 Dissolver 5 gramas de PEAD em xileno a 110 °C (PXT). 

Como resultado deste ensaio, apresentam-se em seguida as quantidades de material filtrado 

(Figura 5.3) e retido (Figura 5.4) no filtro metálico após dissolução dos polímeros nos solventes 

de acordo com cada um dos métodos atrás indicados. 

 

 

Figura 5.3 – Quantidade de material filtrado após dissolução dos polímeros nos solventes 

 

Analisando os resultados encontrados é de referir que, no final do estudo, o EVA à temperatura 

ambiente, e independentemente do solvente em estudo, os seus grânulos aumentam de tamanho, 
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passando de 2 mm para cerca de 8 mm (Figura 5.5). Em face disto, pode-se dizer que existe 

interação do EVA com ambos os solventes. Esta interação, contudo, não provoca a dissolução 

completa do polímero. 

 

 

Figura 5.4 – Quantidade de material retido após dissolução dos polímeros nos solventes 

 

 

Figura 5.5 – Comparação do EVA reciclado antes (A) e após interação com os solventes (B) 

 

No entanto, com os mesmos intervenientes (EVA e solventes) mas aumentando a temperatura 

de interação até 60 °C, no final do processo o polímero é totalmente dissolvido. 

Por sua vez, quando o polímero em estudo é o PEAD à temperatura ambiente, a interação entre 

o polímero e os solventes é quase nula (Figura 5.6), registando-se uma quantidade retida de 

5 gramas quando se usa o tolueno como solvente. Com o xileno a quantidade retida é de 

4,5 gramas. Com estes resultados pode-se concluir que não existe dissolução do polímero 

PEAD, embora a dissolução com xileno aparente ser um pouco mais eficiente. 
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Figura 5.6 – PEAD após interação com os solventes à temperatura ambiente 

 

No tocante aos ensaios realizados ao PEAD a temperaturas elevadas (110 °C), verificou-se que 

no final do processo de filtração havia interação do polímero com os solventes, criando uma 

espécie de pasta cinzenta que ficou retida na rede. No entanto, a interação existente é 

insuficiente para dissolver totalmente o PEAD, mesmo associada ao efeito da temperatura. 

 

 

Figura 5.7 – PEAD após interação com os solventes a uma temperatura de 110 ºC 

 

5.3. Análise da capacidade de digestão dos ligantes modificados nos solventes 

De modo breve, relembra-se os ensaios realizados com o objetivo de estudar a capacidade de 

digestão do ligante modificado na presença de solventes. Os solventes intervenientes no estudo 

são o tolueno e o xileno, e vão ser utilizados dois ligantes modificados, um modificado com 
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EVA e outro com PEAD. No processo de filtração utilizou-se o papel de azul-de-metileno como 

filtro. Efetuaram-se as seguintes configurações de ensaio: 

 20 g de ligante modificado com 5% EVA em tolueno a temperatura ambiente (5ETA); 

 20 g de ligante modificado com 5% EVA em tolueno a 60 °C (5ETT); 

 20 g de ligante modificado com 5% PEAD em tolueno a temperatura ambiente (5PTA); 

 20 g de ligante modificado com 5% PEAD em tolueno a 110 °C (5PTT);  

 20 g de ligante modificado com 5% EVA em xileno a temperatura ambiente (5EXA); 

 20 g de ligante modificado com 5% EVA em xileno a 60 °C (5EXT); 

 20 g de ligante modificado com 5% PEAD em xileno a temperatura ambiente (5PXA); 

 20 g de ligante modificado com 5% PEAD em xileno a 110 °C (5PXT);  

 10 g de ligante modificado com 5% PEAD em tolueno a 110 °C (10G5PTT2); 

 10 g de ligante modificado com 5% PEAD em xileno a 110 °C (10G5PXT2). 

Como resultado deste ensaio, apresentam-se em seguida as quantidades de material filtrado 

(Figura 5.8) e retido (Figura 5.9) no papel de filtro após dissolução dos ligantes modificados 

com polímeros nos solventes de acordo com cada um dos métodos atrás indicados. 

 

 

Figura 5.8 – Quantidade de material filtrado após dissolução dos ligantes modificados 

 

Com os resultados apresentados pode-se concluir que no ligante modificado com EVA existe, 

de um modo geral, uma boa digestão do ligante, quer em tolueno ou em xileno, mesmo à 

temperatura ambiente. Quando se aumenta a temperatura até 60 °C existe uma maior digestão 

do ligante modificado, sendo a quantidade retida no filtro muito baixa. 
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Figura 5.9 – Quantidade de material retido após dissolução dos ligantes modificados 

 

Quando o ligante é modificado com PEAD existe uma maior digestão do ligante na presença 

do xileno comparativamente com o tolueno, nos ensaios à temperatura ambiente. Com o 

aumento da temperatura de ensaio (110 °C), os valores de material retido é indiferente do 

solvente utilizado, mas continua a haver grande quantidade de material retido. Assim, optou-se 

por aumentar para o dobro a razão entre os solventes e o ligante modificado com PEAD para 

verificar se desse modo havia uma melhor dissolução desse ligante (Figura 5.10). 

 

  

Figura 5.10 – Quantidade de material filtrado e de material retido após dissolução dos ligantes 

modificados com PEAD (para uma menor concentração de ligante no solvente) 

 

Nessa situação, a quantidade de material retido no filtro de azul-de-metileno diminuiu 

consideravelmente. A razão estabelecida, contudo, não foi suficiente para existir uma digestão 

total do ligante modificado, demonstrando-se assim a dificuldade em digerir o PEAD. 
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5.4. Resultados e análise da recuperação dos ligantes modificados 

O objetivo final deste estudo passa por comparar os resultados das recuperações efetuadas a 

ligantes modificados com diferente polímeros e de misturas betuminosas produzidas pelo 

método “húmido” e pelo método “seco”. Realizaram-se ensaios de caracterização básica ao 

ligante base, aos ligantes modificados e aos ligantes modificados recuperados com polímeros. 

Nos vários ensaios apresenta-se inicialmente os resultados dos ligantes iniciais: 

 Ligante base 70/100; 

 Ligante modificado com 5% de EVA (5%EVA); 

 Ligante modificado com 5% de PEAD (5%PEAD). 

Em seguida apresentam-se os ligantes modificados recuperados de duas misturas produzidas 

apenas com agregados grossos (sem efeito dos finos), produzidas pelo método “húmido”: 

 Recuperação do ligante modificado com 5% EVA (ERG); 

 Recuperação do ligante modificado com 5% PEAD (PRG). 

Depois apresentam-se as os ligantes modificados recuperados de misturas AC 14 Surf 

produzidas pelo método “húmido”, para diferentes polímeros e tempos de repouso: 

 Recuperação do ligante modificado com 5% EVA com trinta minutos de repouso 

(30MLER); 

 Recuperação do ligante modificado com 5% PEAD com trinta minutos de repouso 

(30MLPR); 

 Recuperação do ligante modificado com 5% EVA com 2 horas de repouso (2HLER); 

 Recuperação do ligante modificado com 5% PEAD com 2 horas de repouso (2HLPR); 

Finalmente apresentam-se os ligantes recuperados de misturas AC 14 Surf modificadas com 

polímeros pelo método “seco” para trinta minutos de repouso: 

 Recuperação do ligante modificado com 5% EVA com trinta minutos de repouso (EDR);  

 Recuperação do ligante modificado com 5% PEAD com trinta minutos de repouso (PDR1); 

 Recuperação do ligante modificado com 5% PEAD com trinta minutos de repouso (PDR2); 

5.4.1. Ensaio de penetração 

De seguida, na Figura 5.11 apresentam-se os resultados obtidos no ensaio de penetração a 25 °C 

dos ligantes modificados e do ligante base originais, que vão servir de comparação para os 

vários ligantes recuperados ao longo do estudo. 
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Figura 5.11 – Resultado do ensaio de penetração a 25 °C aos ligantes base e modificados iniciais 

 

A modificação do ligante base com polímeros foi bem efetuada, uma vez que os valores de 

penetração dos ligantes modificados apresentam valores muito inferiores comparativamente ao 

ligante base 70/100, isto é, os ligantes modificados apresentam maior rigidez.  

Na Figura 5.12 apresentam-se os resultados de penetração obtidos das recuperações dos ligantes 

modificados de misturas produzidas somente com agregados grossos, para limitar o efeito dos 

finos no processo de recuperação. 

 

 

Figura 5.12 – Resultado do ensaio de penetração a 25 °C após recuperação dos ligantes modificados 

de duas misturas produzidas apenas com agregados grossos 

 

A recuperação do ligante modificado com EVA (ERG) apresenta um valor muito próximo do 

ligante virgem (5%EVA), o que demonstra o sucesso na sua recuperação. Quanto á recuperação 
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do ligante modificado com PEAD (PRG) o seu valor de penetração é superior ao ligante virgem 

(5%PEAD), o que já à partida demonstra a dificuldade em recuperar este ligante. 

Em seguida avaliou-se o efeito que o tempo de repouso da mistura, antes da lavagem dos 

agregados na centrifugadora, pode ter nos resultados de penetração dos ligantes modificados 

recuperados, para as misturas produzidas pelo método “húmido” e modificadadas com EVA 

(Figura 5.13) e com PEAD (Figura 5.14). 

 

 

Figura 5.13 – Resultado do ensaio de penetração a 25 °C de ligantes recuperados de misturas com 

EVA para tempos de repouso com solventes diferentes 

 

 

Figura 5.14 – Resultado do ensaio de penetração a 25 °C de ligantes recuperados de misturas com 

PEAD para tempos de repouso com solvente diferentes 
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Analisando os resultados da Figura 5.13 pode dizer-se que o tempo de repouso da mistura não 

influência muito a recuperação do ligante modificado com EVA, dado que a recuperação desse 

ligante modificado com 2 horas de repouso (2HER) ou com 30 minutos de repouso (30MER) 

apresentam valores de penetração com pouco diferença, sendo ambos os valores inferiores aos 

do betume original (como expectável devido ao envelhecimento do betume durante a mistura). 

Ao observar a Figura 5.14 pode referir-se que a recuperação com duas horas de repouso dos 

agregados na centrifugadora antes da lavagem (2HPR) e a recuperação com 30 minutos de 

repouso (30MPR) apresentam valores próximos, mas os betumes modificados não foram 

totalmente recuperados (devido à sua maior penetração em compação com o betume original). 

Finalmente, procurou comparar-se as propriedades dos betumes modificados recuperados das 

misturas AC 14 Surf produzidas com diferentes métodos de produção: “húmido” e “seco”. Essa 

comparação foi feita para tempos de repouso na centrifugadora iguais (30 minutos), e os 

resultados obtidos são apresentados na Figura 5.15 (EVA) e na Figura 5.16 (PEAD). 

 

 

Figura 5.15 – Resultado do ensaio de pentração a 25 °C do ligante recuperado de misturas 

betuminosas modificado com EVA e efetuadas com diferente métodos de produção 

 

Examinando os valores da Figura 5.15, verifica-se que a recuperação do ligante modificado da 

mistura produzida pelo método “ seco” (EDR) encontra-se dentro da gama de valores das outras 

recuperações efetuadas, que são inferiores ao ligante original. Com isto pode-se dizer que o 

procedimento de recuperação do ligante modificado com 5% EVA obtém resultados idênticos 

independentemente do método de produção das misturas betuminosas. Também se concluí que 

o método de produção a “seco” é bastante eficaz quando o polímero usado é o EVA. 
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Figura 5.16 – Resultado do ensaio de pentração a 25 °C do ligante recuperado de misturas 

betuminosas modificado com PEAD e efetuadas com diferente métodos de produção 

 

Da análise a fazer aos valores encontrados no ensaio de penetração após recuperação do ligante 

modificado com 5% PEAD das misturas produzidas através do método “seco” (PDR1, PDR2), 

pode dizer-se que a forma como se realiza o procedimento de recuperação pode ter uma 

influência significativa no resultado obtido. 

A diferença obtida no ensaio entre as duas recuperações efetuadas nas misturas produzidas pelo 

método “seco” não é o esperado. Contudo pode-se explicar que o resultado da PDR2 é devido 

à introdução do processo de centrifugação de precisao após a decantação. O material fino 

existente tem interferência neste dois processos. Numa primeira fase durante a decantação parte 

do PEAD pode ter ficado colado ao material fino existente na mistura, que ficou depositado. 

Todavia, uma vez que já não existe material fino no processo de centrifugação de precisão, 

pode ter existido uma reorganização do PEAD durante a centrifugação conferindo no final uma 

maior rigidez ao ligante modificado. 

Comparando os resultados das recuperações dos ligantes modificados das misturas produzidas 

por métodos diferentes (30MPR, PDR1) verifica-se que ambas possuem valores próximos, mas 

superiores ao esperado (pois deveriam ser mais duros que o betume original), o que se justifica 

pela maior dificuldade em digerir o betume modificado com PEAD. 

5.4.2. Ensaio de resiliência 

De seguida, na Figura 5.17 apresentam-se os resultados de resiliência dos ligantes modificados 

e do ligante base originais, que vão servir de base para os vários ligantes recuperados. 
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Figura 5.17 – Resultado do ensaio de resiliência aos ligantes base e modificados iniciais 

 

Constata-se que o ligante modificado com 5% EVA apresenta um valor de resiliência bastante 

superior em relação ao ligante modificado com 5% PEAD. Isto deve-se ao facto do EVA ser 

um elastómero conferindo ao betume convencional (70/100) propriedades elásticas. 

Na Figura 5.18 apresentam-se os resultados de resiliência obtidos das recuperações dos ligantes 

modificados de misturas produzidas somente com agregados grossos. 

 

 

Figura 5.18 – Resultado do ensaio de resiliência após recuperação dos ligantes modificados de duas 

misturas produzidas apenas com agregados grossos 

 

Quando se trata da recuperação de um ligante modificado de uma mistura produzida apenas 

com agregados grossos (ERG, PRG) o valor de resiliência do ligante recuperado permanece 

igual ao ligante modificado original, quer no caso do EVA, quer no caso do PEAD. 
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Em seguida avaliou-se o efeito que o tempo de repouso da mistura pode ter nos resultados de 

resiliência dos ligantes modificados recuperados, para as misturas produzidas pelo método 

“húmido” e modificadadas com EVA (Figura 5.19) e com PEAD (Figura 5.20). 

 

 

Figura 5.19 – Resultado do ensaio de resiliência de ligantes recuperados de misturas com EVA para 

tempos de repouso com solvente diferentes 

 

 

Figura 5.20 – Resultado do ensaio de resiliência de ligantes recuperados de misturas com PEAD para 

tempos de repouso com solvente diferentes 

 

Os resultados da Figura 5.19 mostram que os ligantes recuperados com EVA apresentam 

valores muito próximos, pelo que o tempo de repouso não influência a resiliência dos ligantes 

recuperados. Outro aspeto a reter deste ensaio, tem a ver com o facto de os valores de resiliência 

dos ligantes recuperados estarem abaixo do valor do ligante original modificado com EVA, o 

que pode dever-se à perda de algum polímero durante o procedimento de recuperação. 
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Analisando os resultados de resiliência da Figura 5.20 pode-se concluir que o tempo de 

respouso dos agregados na centrifugadora também não influência a resiliência dos betumes 

modificados com PEAD, uma vez que as duas recuperações apresentam o mesmo valor. O valor 

de resiliência do ligante original modificado com PEAD também é superior ao dos ligantes 

recuperados, o que confirma a dificuldade em recuperar parte do PEAD das misturas. 

Finalmente, procurou comparar-se a resiliência dos betumes modificados recuperados das 

misturas AC 14 Surf produzidas com diferentes métodos de produção: “húmido” e “seco”, e os 

resultados obtidos são apresentados na Figura 5.21 (EVA) e na Figura 5.22 (PEAD). 

 

 

Figura 5.21 – Resultado do ensaio de resiliência do ligante recuperado de misturas betuminosas 

modificado com EVA e efetuadas com diferente métodos de produção 

 

 

Figura 5.22 – Resultado do ensaio de resiliência do ligante recuperado de misturas betuminosas 

modificado com PEAD e efetuadas com diferente métodos de produção 
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Observando os resultados da Figura 5.21, o ligante modificado recuperado da mistura produzida 

pelo método “ húmido” apresenta um valor mais elevado. Este resultado deve-se ao facto do 

ligante modificado usado na mistura betuminosa produzida pelo método “húmido” ser 

previamente produzido, existindo uma maior digestão do polímero no betume. 

A partir dos resultados encontrados na Figura 5.22, com o procedimento utilizado na 

recuperação do ligante da mistura modificada a “seco” com PEAD (PDR1), obteve-se um valor 

de resiliência igual ao ligante original modificado com PEAD, o que não era expectável. Apesar 

disso, comparando a resiliência do ligante recuperado do método “húmido” (30MPR) e “seco” 

(PDR1), verifica-se que ambos apresentam valores muito próximos e baixos, o que era de 

esperar uma vez que se trata de um polímero que aumenta a rigidez do betume. 

5.4.3. Ponto de amolecimento 

De seguida apresentam-se os resultados do ensaio de ponto de amolecimento dos ligantes 

modificados e do ligante base originais (Figura 5.23), que vão servir de base de comparação 

para os vários ligantes recuperados. 

 

 

Figura 5.23 – Resultado do ensaio de ponto de amolecimento aos ligantes base e modificados iniciais 

 

Como seria de esperar, verifica-se que o betume base 70/100 apresenta um valor de ponto de 

amolecimento inferior ao dos ligantes modificados com polímeros. Comparando o ponto de 

amolecimento do ligante modificado com EVA e com PEAD, verifica-se um valor superior do 

ligante modificado com PEAD, por ser um plastómero que confere maior rigidez ao ligante. 

Na Figura 5.24 apresentam-se os resultados do ensaio de ponto de amolecimento obtidos das 

recuperações dos ligantes modificados de misturas produzidas somente com agregados grossos. 
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Figura 5.24 – Resultado do ponto de amolecimento após recuperação dos ligantes modificados de duas 

misturas produzidas apenas com agregados grossos 

 

Constata-se que a recuperação do ligante modificado que apresenta um maior ponto de 

amolecimento é o ERG (EVA). Já no que toca à recuperação do PRG (PEAD), este ligante tem 

um valor baixo relativamente ao esperado. Uma possivel explicação para este acontecimento 

está relacionado com a dificuldade em recuperar o PEAD, mesmo sem finos na mistura. 

Em seguida avaliou-se o efeito que o tempo de repouso da mistura na centrifugadora pode ter 

nos resultados do ensaio de ponto de amolecimento para os ligantes modificados recuperados 

de misturas produzidas pelo método “húmido” e modificadadas com EVA (Figura 5.25) ou com 

PEAD (Figura 5.26). 

 

 

Figura 5.25 – Resultado do ensaio de ponto de amolecimento de ligantes recuperados de misturas com 

EVA para tempos de repouso com solvente diferentes 
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Figura 5.26 – Resultado do ensaio de ponto de amolecimento de ligantes recuperados de misturas com 

PEAD para tempos de repouso com solvente diferentes 

 

Observando os resultados da Figura 5.25 e da Figura 5.26, verifica-se que o tempo de repouso 

dos agregados na centrifugadora não influência o resultado dos ligantes modificados com EVA 

ou com PEAD após recuperação no tocante ao ensaio do ponto de amolecimento. Apesar disso, 

houve uma redução significativa desse valor por comparação com os betumes base originais, o 

que indicia problemas na recuperação de ambos os ligantes modificados. 

Finalmente, procurou comparar-se o ponto de amolecimento dos betumes modificados 

recuperados das misturas produzidas com diferentes métodos de produção: “húmido” e “seco”, 

e os resultados obtidos são apresentados na Figura 5.27 (EVA) e na Figura 5.28 (PEAD). 

 

 

Figura 5.27 – Resultado do ensaio de ponto de amolecimento do ligante recuperado de misturas 

betuminosas modificado com EVA e efetuadas com diferente métodos de produção 
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Figura 5.28 – Resultado do ensaio de ponto de amolecimento do ligante recuperado de misturas 

betuminosas modificado com PEAD e efetuadas com diferente métodos de produção 

 

Os valores obtidos na Figura 5.27 mostram que os ligantes modificados com EVA recuperados 

a partir de misturas produzidas por ambos os métodos apresentam valores de ponto de 

amolecimento próximos. Contudo, o ligante modificado com EVA recuperado da mistura 

produzida pelo método “húmido” (30MER) possui um valor mais próximo do ligante 

modificado original, o que se compreende pela maior eficácia associada a esse método. 

Na Figura 5.28 verifica-se que as recuperações efetuadas às misturas produzidas pelo método 

“seco” (PDR1 e PDR2) apresentam valores mais elevados, comparativamente à recuperção do 

ligante da mistura produzida pelo método “húmido (30MPR). Apesar desta diferença, nas 

recuperações efetuadas às misturas modificadas com PEAD não foi possível recuperar o 

polímero na totalidade, como se pode verificar pelos valores dos pontos de amolecimento dos 

ligante modificado recuperados claramente inferiores ao betume modificado original. 

5.5. Resultados dos ensaios de DSC 

Após verificar que os métodos de recuperação influenciam as características dos ligantes 

recuperados, sendo mais eficientes no EVA do que no PEAD, foram realizados DSC (aos 

polímeros reciclados, às amostras recolhidas dos copos da centrifugadora de precisão e aos 

vários ligantes recuperados) para compreender melhor os processos envolvidos. 

5.5.1. Resultado do ensaio de DSC ao EVA reciclado 

Na Figura 5.29 apresenta-se o resultado do ensaio DSC ao polímero EVA reciclado. 
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Figura 5.29 – Resultado DSC e temperatura de fusão do EVA reciclado 

 

Através da rampa de aquecimento é possível identificar a gama de valores do ponto de fusão 

do EVA. Este intervalo de valores localiza-se entre os 50 °C e os 83 °C, tendo como pico de 

fusão os 69,8 °C. Com este intervalo de valores vai ser possível identificar se os ligantes 

recuperados apresentam este polímero na sua estrutura. 

Na medida em que a produção do ligante modificado será executado a temperaturas superiores 

(160 ºC), o polímero EVA não levantará qualquer problema na produção do ligante modificado, 

uma vez que o polímero será digerido facilmente no betume. 

5.5.2 Resultado do ensaio de DSC ao PEAD reciclado 

Na Figura 5.30 apresenta-se o resultado do ensaio DSC ao polímero PEAD reciclado. 

 

 

Figura 5.30 – Resultado DSC e temperatura de fusão do PEAD reciclado 
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Consultando a Figura 5.30 constata-se que o PEAD apresenta um intervalo de valores de fusão 

entre os 120 e os 135 °C e como pico de fusão os 131 °C. Comparando este valor de pico com 

o valor de pico do EVA este é visivelmente superior, sendo a sua digestão mais difícil. Posto 

isto, é necessário que a produção do ligante modificado seja realizada a uma temperatura 

superior a este ponto de fusão, de modo a existir uma boa digestão do polímero no betume. 

5.5.3. Resultado DSC dos resíduos depositados na centrifugação de precisão – recuperações 

de misturas produzidas pelo método “húmido” 

De seguida apresenta-se o resultado dos ensaios de DSC que permite avaliar a existência de 

polímeros nas amostras recolhidas durante as recuperações. A existência de polímeros no 

depósito da centrifugação de precisão pode indicar que o polímero não é totalmente recuperado. 

A Figura 5.31 apresenta o resultado das amostras de resíduo dos copos da centrifugadora de 

precisão na recuperação do ligante modificado com EVA das várias misturas betuminosas 

produzidas pelo método “húmido”. As amostras recolhidas foram as seguintes: 

 Amostras de resíduos dos copos da mistura de agregados grossos (GLEG); 

 Amostras de resíduos dos copos com trinta minutos de repouso (30MLEC); 

 Amostras de resíduos dos copos com duas horas de repouso de repouso (2HLEC). 

 

 

Figura 5.31 – Resultado DSC dos resíduos depositados nos copos da centrifugadora de precisão nos 

ligantes modificados com EVA pelo método “húmido” 
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com ligante modificado com EVA, quer na “lavagem” dos agregados das misturas com um 

ligante modificado com PEAD. 

Na amostra 30MEC utilizou-se um filtro novo e consegue-se visualizar uma ligeira lomba na 

zona do ponto de fusão do EVA, entre os 50 e 80 ºC, e não apresenta sinal de PEAD. Com isto 

pode dizer-se que é fundamental utilizar um novo filtro sempre que se realize uma nova 

“lavagem” dos agregados, para não se contaminar a solução com ligantes anteriores. 

Em seguida, a Figura 5.32 apresenta os resultados dos ensaios de DSC das amostras de resíduos 

dos copos da centrifugadora de precisão na recuperação do ligante modificado com PEAD das 

várias misturas betuminosas produzidas pelo método “húmido”. As amostras recolhidas foram 

as seguintes: 

 Amostras de resíduos dos copos da mistura de agregados grossos (GLPC); 

 Amostras de resíduos dos copos com trinta minutos de repouso (30MLPC); 

 Amostras de resíduos dos copos com duas horas de repouso de repouso (2HLPC). 

 

 

Figura 5.32 – Resultados DSC dos resíduos depositados nos copos da centrifugadora de precisão nos 

ligantes modificados com PEAD pelo método “húmido” 

 

Da análise da Figura 5.32 resulta que todas as amostras recolhidas contêm partículas de PEAD 

devido ao facto de apresentarem um pico de fusão na gama de valores do PEAD, embora esse 

pico seja mais evidente na amostra GPC. Assim, e como já foi referido anteriormente, quando 

a solução oriunda da “lavagem” dos agregados contém PEAD parte dele fica depositado nos 

copos da centrifugadora de precisão, o que em parte justifica porque razão este polímero não é 

totalmente recuperado (como se observou em resultados anteriores). 
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5.5.4. Resultado DSC do betume recuperado de misturas produzidas pelo método “húmido” 

A avaliação da presença do polímero nas amostras recolhidas no final do processo de 

recuperação das misturas betuminosas produzidas pelo método “húmido”, com ligante 

modificado com EVA, está exposta na Figura 5.33. As amostras recolhidas foram as seguintes: 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com grossos (GLR); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com trinta minutos de repouso (30MLER); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com duas horas de repouso (2HLER). 

 

 

Figura 5.33 – Resultados DSC dos ligantes modificados com EVA recuperados de misturas produzidas 

pelo método “húmido” 

 

Na Figura 5.33 consegue-se perceber que as recuperações com o ligante modificado com EVA 

foram bem sucedidas, dado que as diferentes recuperações apresentam valores de pico, por 

vezes ligeiras, na gama de temperaturas de fusão do EVA, entre os 50 e os 80 ºC. Conclui-se 

ainda que o tempo de repouso não influência a recuperação do ligante modificado com EVA. 

A recuperação 2HLER evidenciou a presença de PEAD na amostra recolhida no fundo dos 

copos da centrifugadora de precisão (Figura 5.31), tendo ficado, no entanto, totalmente 

depositado, não exibindo a sua presença na amostra final do ligante recuperado com EVA. 

Recolheu-se, igualmente, amostras dos ligantes modificados com PEAD recuperados das 

diferentes misturas betuminosas produzidas pelo método “húmido”. Recolheram-se e 

ensaiaram-se amostras das seguintes recuperações (Figura 5.34): 
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 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com trinta minutos de repouso (30MLPR): 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com duas horas de repouso (2HLPR). 

 

 

Figura 5.34 – Resultados DSC dos ligantes modificados com PEAD recuperados de misturas 

produzidas pelo método “húmido” 

 

Recorrendo à Figura 5.34, pode-se concluir que a única amostra de ligante modificado com 

PEAD em que se recuperou o polímero com sucesso foi a GLPR. Esta recuperação na mistura 

sem finos, contudo, não tem muita relevância em termos de comparação com as demais, dado 

que não é uma mistura real, mas serviu para verificar o efeito nocivo dos finos na recuperação. 

As amostras 30MLPR e a 2HLPR não apresentam pico de fusão no intervalo de valores do 

PEAD (120 a 135 ºC), e por isso o tempo de repouso não tem influência no procedimento de 

recuperação. Os finos presentes nas misturas betuminosas podem ter influência na recuperação 

quando se trata de um ligante modificado com PEAD, devido às partículas do polímero ficarem 

amarradas aos finos e estes depositarem nos copos da centrifugadora de precisão. 

5.5.5. Resultados DSC dos resíduos depositados na centrifugação de precisão – recuperações 

de misturas produzidas pelo método “seco” 

Na Figura 5.35 apresentam-se os resultados DSC das amostras recolhidas do fundo dos copos 

da centrifugadora de precisão de uma mistura com EVA produzida pelo método “seco” (EDC). 

Em reguida, recolheu-se uma amostra do material depositado na decantação realizada na 

recuperação do ligante modificado com PEAD proveniente da recuperação de uma mistura 

produzida pelo método “seco” (PDC), cuja análise se apresenta na Figura 5.36. 
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Figura 5.35 – Resultado DSC do material depositado nos copos da centrifugadora de precisão no 

ligante da mistura modificada com EVA pelo método “seco” 

 

 

Figura 5.36 – Resultado DSC do material depositado no processo de decantação no ligante da mistura 

modificada com PEAD pelo método “seco” 

 

Observando os resultados da Figura 5.35 pode dizer-se que se encontra algum material (EVA) 

depositado nos copos da centrifugadora de precisão. De facto, visualiza-se um ligeiro pico entre 

os 60 e os 70 °C que indicam a presença de EVA na amostra recolhida. 

Através da Figura 5.36 verifica-se, por sua vez, a presença do polímero PEAD na amostra 

recolhida do material depositado no final do processo decantação. A presença do polímero é 

identificado pelo pico existente no intervalo de valores da temperatura de fusão do PEAD (120 

a 135 °C). Ou seja, o processo de separação entre os finos e a solução de solvente com betume 

é crítica para se conseguir uma recuperação eficaz, sendo que quer na centrifugação de precisão, 

quer no método de decantação, se verificou que o processo não é o ideal. 
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5.5.6. Resultados DSC do betume recuperado de misturas produzidas pelo método “seco” 

Os ensaios DSC às amostras dos ligantes modificados recuperados de misturas betuminosas 

produzidas pelo método “seco”, modificadas com EVA e com PEAD, são apresentados 

respetivamente na Figura 5.37 (EDR) e na Figura 5.38 (PDR). 

 

 

Figura 5.37 – Resultado DSC do ligante recuperado da mistura modificada com EVA pelo método 

“seco” 

 

 

Figura 5.38 – Resultado DSC do ligante recuperado da mistura modificada com PEAD pelo método 

“seco” 

 

O resultado do ensaio DSC realizado à mistura com EVA (Figura 5.37) mostra que a amostra 

de ligante modificado recuperado assinala a presença do polímero, isto devido ao facto de haver 

um pico de fusão no intervalo de valores da temperatura de fusão do EVA, entre 50 e 80 °C. 
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Por outro lado, na Figura 5.38 verifica-se que o procedimento de recuperção do ligante 

modificado na mistura produzida com PEAD não foi eficaz, ou a modificação do ligante não 

ocorreu, pois a amostra recolhida não apresenta pico de fusão desse polímero. 

5.5.7. Resultado DSC dos resíduos depositados na centrifugação de precisão – método 

“húmido” vs. método “seco” 

Para comparar qual o método de produção de misturas que exibe maior capacidade de 

recuperação do ligante modificado com EVA, na Figura 5.39 apresentam-se os resultados DSC 

das amostras recolhidas dos copos da centrifugadora de precisão de diferentes misturas (método 

“húmido” vs “seco”): 

 Amostra do EVA reciclado utilizado nas misturas (EVA reciclado); 

 Amostras de resíduos dos copos com 30 min de repouso no método “húmido” (30MLEC); 

 Amostras de resíduos dos copos da mistura produzida pelo método “seco” (EDC). 

 

 

Figura 5.39 – Resultados DSC dos resíduos depositados nos copos da centrifugadore de precisão no 

método “húmido” vs. método “seco” para as misturas com EVA 

 

Pode concluir-se que na recuperação do ligante modificado de uma mistura produzida pelo 

método “húmido”, o polímero não fica depositado nos copos da centrifugadora. Quando se trata 

da mistura produzida pelo método “seco” os residuos dos copos da centrifugadora de precisão 

apresenta sinal do polímero. Esta presença explica-se pelo facto do polímero na produção da 

mistura pelo método “seco” não interagir somente com o betume. Neste tipo de produção o 

polímero acaba por interagir com os agregados presentes na mistura ficando algum fixado ao 

material fino, material que acaba por depositar nos copos da centrifugadora de precisão. 
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No tocante aos resultados DSC das amostras recolhidas nas recuperações com o ligante 

modificado com PEAD (Figura 5.40), na recuperção do ligante da mistura produzida pelo 

método “húmido” recolheu-se amostra dos resíduos depositados nos copos da centrifugadora 

de precisão, enquanto na recuperação do ligante da mistura betuminosa produzida pelo método 

“seco” recolheu-se amostra do material depositado no frasco de decantação: 

 Amostra do PEAD reciclado utilizado nas misturas (PEAD reciclado); 

 Amostras de resíduos dos copos com 30 min de repouso no método “húmido” (30MLPC); 

 Amostras de resíduos dos copos da mistura produzida pelo método “seco” (PDC). 

 

 

Figura 5.40 – Resultado DSC dos resíduos depositados nos copos da centrifugadore de precisão no 

método “húmido” vs. método “seco” para as misturas com PEAD 

 

Através da Figura 5.40, constata-se que é evidente a presença do polímero nas amostras 

recolhidas, quer na recuperação da mistura produzida pelo métdo “húmido” (30PEC),  quer na 

mistura produzida pelo método “seco” (PDC). Através deste resultado pode-se dizer que o 

PEAD, por ter menor interação com o solvente, fica depositado nos copos da centrifugadora de 

precisão independentemente de a mistura ser produzida pelo método “húmido” ou “seco”. 

5.5.8. Resultado DSC do betume modificado recuperado – método “húmido” vs. “seco” 

Para comparar os métodos “húmido” ou “seco”, após recuperar as misturas modificadas com 

EVA, recolheu-se as seguinte amostras para realizar ensaios DSC (Figura 5.41): 

 Amostra de ligante modificado com 5% de EVA (ligante com 5% EVA); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com trinta minutos de repouso (30MLER); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura produzida pelo método seco (EDR). 
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Figura 5.41 – Resultados DSC dos ligantes com EVA recuperados das misturas produzidas pelo 

método “húmido” vs. método “seco” 

 

Da análise da Figura 5.41 pode concluir-se que nas misturas betuminosas produzidas com EVA, 

quer pelo método “húmido”, quer pelo método “seco”, verifica-se a presença do polímero. 

Assim, no processo “seco” também há modificação do betume que consegue ser recuperado. 

Da mesma forma, foram ensaiadas no DSC amostras de ligante modificado com PEAD 

recuperado nas misturas produzidas pelo método “húmido” ou “seco” (Figura 5.42): 

 Amostra de ligante modificado com 5% de PEAD (ligante com 5% PEAD); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura com trinta minutos de repouso (30MLER); 

 Amostra de ligante recuperado de uma mistura produzida pelo método seco (EDR). 

 

 

Figura 5.42 – Resultados DSC dos ligantes com PEAD recuperados das misturas produzidas pelo 

método “húmido” vs. método “seco” 
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Observando os resultados da Figura 5.42 verifica-se que o ligante modificado com PEAD não 

apresenta sinal do polímero nas amostras recolhidas. Deste modo, conclui-se que no 

procedimento de recuperação do ligante modificado com PEAD, utilizado nas misturas 

produzidas, quer pelo método “húmido” quer pelo método “seco”, não é possível a sua 

recuperação (devido à sua pior interação com o solvente). 

5.6. Reologia dos ligantes  

Este ensaio permite estudar indiretamente o comportamento dos ligantes à deformação 

permanente e à fadiga. Isso é possível através da determinação do módulo de corte complexo e 

do ângulo de fase. Como o betume é um material viscoelástico, pode apresentar ao mesmo 

tempo características elásticas e viscosas. Estas características, contudo, mudam consoante a 

temperatura em que o betume se encontra. A altas temperaturas o betume comporta-se como 

um fluido viscoso. Isso já não sucede quando as temperaturas se tornam baixas, pois o betume 

apresenta-se com um comportamento sólido ou elástico. 

5.6.1. Reologia dos ligantes recuperados com EVA 

Nas Figuras 5.43 e 5.44 apresentam-se os resultados reológicos (módulo de corte e ângulo de 

fase, respetivamente) de amostras de ligante modificado com EVA original e recuperado de 

misturas betuminosas produzidas pelo método “húmido” e pelo métdodo “seco”, bem como do 

ligante obtido a partir da mistura feita apenas com grossos: 

 Ligante modificado com 5% EVA (5EVA); 

 Ligante recuperado de uma mistura de agregados grossos (GLER); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa com trinta minutos de repouso (30MLER); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa com duas horas de repouso (2HLER); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa produzida pelo método “seco” (EDR). 

Os módulos de corte mais baixos obtidos para os ligante modificados recuperados, por 

comparação com o betume original, bem como os maiores valores de ângulo de fase, indicam 

uma resposta mais viscosa e, desse modo, uma menor resistência à deformação plástica. 

Analisando as duas recuperações efetuadas as misturas produzidas pelo método “húmido” 

(30MLER e 2HLER), estas não apresentam grande variação no tocante ao ângulo de fase. 

Quanto aos módulos complexos das mesmas misturas, só a temperaturas mais elevadas se 

denota uma ligeira diferença, podendo-se concluir que a recuperação de 2 horas (2HLER) tem 

uma maior resistência à deformação plástica. 
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Figura 5.43 – Módulo complexo dos ligante recuperados modificados com EVA 

 

 

Figura 5.44 – Ângulo de fase dos ligantes recuperados modificados com EVA 

 

Observando os resultados obtidos na Figura 5.43 o ligante recuperado da mistura produzida 

somente com agregados grossos (GER) apresenta o maior módulo complexo de todos os 

ligantes recuperados, e um ângulo de fase inferior aos demais, apontando para um ligante mais 

rigido com maior resistência à deformação permanente.  

O ligante recuperado que apresenta uma resposta mais viscosa e com menor resistência à 

deformação plástica trata-se do ligante recuperado de uma mistura produzida pelo método 

“seco” (EDR). Isto deve-se ao polímero EVA não ter tido o tempo de interação suficiente com 

o betume como agente modificador, não permitindo por isso a obtenção dum grau de 

modificação equivalente ao observado no método “húmido”. 
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5.6.2. Reologia dos ligantes recuperados com PEAD 

Nas Figuras 5.45 e 5.46 apresentam-se os resultados reológicos (módulo de corte e ângulo de 

fase, respetivamente) dos ligante recuperado modificados com PEAD original e recuperado de 

misturas betuminosas produzidas pelo método “húmido” e pelo métdodo “seco”, bem como do 

ligante obtido a partir da mistura feita apenas com grossos: 

 Ligante modificado com 5% PEAD (5PEAD); 

 Ligante recuperado de uma mistura de agregados grossos (GLPR); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa com trinta minutos de repouso (30MLPR); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa com duas horas de repouso (2HLPR); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa produzida pelo método “seco” (PDR1); 

 Ligante recuperado de uma mistura betuminosa produzida pelo método “seco” (PDR2). 

 

 

Figura 5.45 – Módulo complexo dos ligante recuperados modificados com PEAD 

 

De todas as recuperações realizadas o ligante recuperado que apresenta um maior módulo 

complexo a temperatura mais elevadas é o recuperado de uma mistura produzida com PEAD 

pelo método “seco” (PDR1), o que indica que este ligante possui uma maior resistência à 

deformação permanente (contrariamente ao que aconteceu com o EVA). 

Analisando os ligantes recuperados das duas misturas produzidas pelo métdo “húmido” 

(30MLPR, 2HPER), estas com o aumento da temperatura apresentam um comportamento 

semelhante relativamente ao módulo complexo e ao ângulo de fase correspondente. 

1.0E+03

1.0E+04

1.0E+05

1.0E+06

40 45 50 55 60 65

G
*

 (
P

a
)

Temperatura (ºC)

5% PEAD GPR 30MLPR

2HLPR PDR2 PDR1



Estudo de betumes modificados recuperados de misturas produzidas pelo método húmido e pelo método seco 

74   Manuel Brandão 

 

Figura 5.46 – Ângulo de fase dos ligantes recuperados modificados com PEAD 

 

No entanto quando os módulos complexos apresentam valores mais elevados, temperaturas de 

ensaio mais baixas, comparando os ângulos de fase correspondentes de cada ligantes estes 

apresentam valores muito próximos. Este comportamento dos betumes modificados com PEAD 

após recuperação é mais difícil de compreender, o que se deve certamente à maior dificuldade 

que houve em conseguir recuperar os ligantes modificados com este polímero. 

Em resumo, verifica-se que o processo de recuperação é sensível aos procedimentos usados, ao 

solvente aplicado, e em especial ao tipo de polímero usado na produção dos betumes 

modificados. Foi possível obter informações importantes neste trabalho, mas há um longo 

caminho a percorrer até se desenvolver um método que seja 100% eficaz na recuperação de 

todos os ligantes modificados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. Conclusões  

Tendo em conta o objetivo deste trabalho, baseado em recuperações de ligantes modificados 

com polímeros que foram usados em misturas betuminosas produzidas por dois métodos 

diferentes, pode-se dizer que o mesmo foi alcançado. 

De forma a atingir o objetivo proposto, foi necessário um estudo prévio, no que toca aos 

polímeros reciclados que poderiam ser usados como agente modificador dos ligantes, 

conferindo um melhoramento no desempenho das misturas betuminosas e proporcionando 

ainda o uso de resíduos plásticos, fazendo com que a mistura seja mais económica e de forma 

indireta ajude o ambiente, com a reutilizaçao de material plastico. 

Os polímeros selecionados neste estudo são o EVA e o PEAD reciclados. Foi necessário, 

contudo, procurar qual o solvente mais indicado para se proceder à recuperação do ligante 

modificado. Assim, como primeira fase do estudo, observou-se a interação entre os solventes e 

os polímeros. Os solventes utilizados neste caso foram o tolueno e o xileno. 

Terminada a primeira fase do estudo, pode-se concluir que existe uma maior interação com o 

EVA, quer na presença do tolueno quer do xileno, com temperatura associada. Por parte do 

PEAD, verificou-se que quando em contacto com os solventes, com temperatura associada, a 

sua interação é parcial formando uma espécie de pasta cinzenta. 

Na segunda fase estudou-se a digestão dos ligantes modificados com os solventes. Daqui 

resultou que o EVA digere melhor no tolueno. Por sua vez, no que diz respeito à digestão do 

PEAD, este apresenta melhores resultados na presença do xileno. 

Na última fase do estudo foi necessário produzir misturas betuminosas pelo método “húmido” 

e pelo método “seco”, com vista a poder-se avaliar qual dos ligantes modificado recuperados 

apresenta valores de caracterização básica mais satisfatórios. 

Na recuperção das misturas produzidas pelo método “húmido” efetuaram-se duas recuperações 

do ligante modificado com EVA e duas com o PEAD. Os procedimentos foram similares, quer 

na recuperação do ligante com EVA, quer do ligante modificado com PEAD, variando o tempo 

de repouso. Uma das misturas betuminosas teve trinta minutos de repouso e no outro 

procediemnto teve duas horas de repouso. Através dos resultados de caracterização básica 
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obtidos pode dizer-se que o tempo de repouso não interfere muito no procedimento de 

recuperação. 

Recorrendo aos ensaios de DSC e aos resíduos depositado nos copos da centrifugadora de 

precisão verificou-se a presença de PEAD na recuperação do ligante modificado com EVA. 

Uma vez que já se tinha usado o mesmo filtro no primeiro processo de recuperação do ligante 

modificado com PEAD, este ficou com resíduos deste polímero e contaminou a solução 

(solvente com ligante modificado mais material fino) da recuperção do ligante modificado com 

EVA.  

Na recuperação do ligante modificado com EVA de uma mistura produzida pelo método 

“húmido” com trinta minutos de repouso (30MLER), utilizou-se um filtro novo no processo de 

“lavagem” dos agregados na centrifugadora. Com esta mudança, os resíduos depositados nos 

copos da centrifugação de precisão, segundo processo de recuperação, quando se realizou 

ensaio de DSC a estes resíduos, não apresentou qualquer presença do PEAD. De maneira que, 

é essencial mudar sempre o filtro da centrifugadora quando se realizar recuperações com 

diferentes ligantes modificados. 

Passando para as recuperações do ligante modificado com PEAD, através do ensaio de DSC só 

no ligante recuperado da mistura produzida pelo método “húmido” com agregados grossos 

(GLPR) se verificou a presença do polímero. Quanto aos restantes ensaios realizados aos 

ligantes recuperados nenhum deles exibiu presença do polímero. Por outro lado, quando se 

realizou ensaios de DSC ao material depositado no fundo dos copos da centrifugadora de 

precisão, o PEAD esteve sempre presente. Com isto, pode-se concluir que o material fino 

presente nas misturas betuminosas influência a recuperação do ligante modificado com PEAD 

devido ao facto do polímero ficar amarrado ao mateiral com menor granulometria existente nas 

misturas, e que os resultados satisfatórios obtidos na caracterização básica dos ligantes 

recuperados poderá dever-se mais ao envelhecimento do ligante modificado durante todo o 

processo de fabrico das misturas do que ao procedimento de recuperação. 

No tocante ao ligante recuperado modificado com EVA de uma mistura produzida pelo método 

“seco” através do ensaio de DSC verificou-se a presença do polímero na amostra de ligante 

recolhida no final do processo de recuperação. Quanto ao material depositado nos copos da 

centrifugadora de precisão este não apresenta qualquer sinal do polímero. 
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Analisando o resultado do ensaido de DSC da amostra recolhida da recuperação do ligante 

modificado com PEAD de uma mistura produzida pelo método “seco” esta não mostra sinal da 

existência do polímero. Por outro lado, os resíduos recolhidos na centrifugadora de precisão 

quando sujeitos ao ensaio de DSC exibe a presença do polímero.  

Em suma, o ligante modificado com EVA é possivel ser recuperável independentemente do 

método de produção da mistura betuminosa. O mesmo já não acontece com o ligante 

modificado com PEAD, pelo facto das recuperações efetuadas nenhuma delas se verificou a 

presença do polímero no ligante recuperado. 

Por último, não é claro que o processo “seco” apresente um nível de modificação semelhante 

ao processo “húmido”, embora os resultados observados nas misturas com EVA levem a pensar 

que a modificação é apenas parcial. 

6.2. Trabalhos futuros 

Como as recuperações efetuadas as misturas betuminosas produzidas com ligante modificado 

com EVA foram um sucesso o procedimento utilizado foi o indicado para tal. Contudo, o 

mesmo procedimento não resultou para a recuperção do ligante modificado com PEAD. 

Para futuros estudos sugere-se a aplicação de outro solvente para a “lavagem” dos agregados 

na centrifugadora. Ainda na centrifugadora pode ser utilizado outro tipo de filtro, um filtro com 

maior capacidade para reter as partículas finas das misturas betuminosas, uma vez que o 

problema reside nas particulas finas que passam juntamente com a solução (solvente mais 

betume modificado). 

Outra alteração sugerida no procedimento de recuperação do ligante modifcado com PEAD, 

está ralacionado com o segundo passo do procedimento de recuperação, centrifugadora de 

precisão. Neste passo o PEAD fica amarrado ao material fino e deposita. Como trabalho a 

realizar no futuro, deve encontrar-se outro tipo de processo que permita a separação do material 

fino da solução, de forma a evitar que o PEAD fique amarrado a esse mesmo material. 
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