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Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas 

inovadoras com resíduos plásticos 

RESUMO 

O uso de ligantes betuminosos modificados com polímeros nos pavimentos é usual em vários 

países, nomeadamente por aumentar o seu ciclo de vida, e por permitir a construção de camadas 

betuminosas com melhor qualidade e com menor espessura. No entanto, em certos casos esta 

opção pode aumentar significativamente o custo do ligante.  

A utilização de resíduos plásticos na modificação de betumes, ao invés de polímeros virgens, 

apresenta-se assim como uma solução alternativa que pode ser ambiental e economicamente 

mais sustentável. No entanto, devido à variabilidade deste tipo de materiais obtidos a partir da 

valorização de resíduos plásticos, o desempenho dos ligantes e das misturas betuminosas 

resultantes da sua incorporação torna-se mais difícil de garantir. Inevitavelmente, pela 

complexidade associada ao estudo deste tipo de ligantes e misturas betuminosas, considerou-se 

fundamental realizar um estudo abrangente antes de se avançar para a aplicação destas soluções 

em mais larga escala, o que motivou a realização da presente Tese. 

Assim, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver novos ligantes e misturas 

betuminosas com incorporação de resíduos plásticos, com um desempenho adequado para 

utilização em pavimentos rodoviários, e em especial em camadas de desgaste. Adicionalmente, 

para maximizar a reutilização de resíduos, foram avaliadas diferentes soluções de incorporação 

dos polímeros, nomeadamente como modificadores do ligante ou como substituto parcial dos 

agregados. 

Para concretização dos objetivos do projeto, inicialmente foram selecionados e caracterizados 

diversos polímeros, virgens e reciclados. Em seguida, foram produzidos diversos ligantes 

modificados com esses polímeros, sob condições controladas que também foram alvo de 

estudo. O desempenho desses ligantes foi avaliado do ponto de vista físico, térmico, químico, 

morfológico e reológico, com especial atenção ao comportamento não-linear e à resistência ao 

envelhecimento, o que permitiu selecionar os ligantes modificados com melhor desempenho. 
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Em seguida foram produzidas misturas densas e porosas com esses ligantes, estudando-se ainda 

a inclusão de resíduos plásticos de difícil valorização em substituição de agregados. Dado o 

comportamento distinto deste tipo de misturas, foi necessário realizar a formulação de todas as 

misturas, cujo desempenho mecânico foi caracterizado em seguida através de ensaios de 

sensibilidade à água, módulo de rigidez e resistência à fadiga e deformação permanente. Por se 

tratar de misturas a aplicar em camada de desgaste, avaliou-se ainda as suas características 

superficiais e funcionais, entre as quais se salienta o estudo do ruído. Por fim, avaliou-se o 

desempenho das misturas em pista laboratorial, o que permitiu estudar outras propriedades, tais 

como a resistência à desagregação e ao rolamento. 

O presente trabalho conduziu ao desenvolvimento de novos ligantes e misturas betuminosas de 

alto desempenho incorporando resíduos plásticos de difícil reutilização. As melhores soluções 

obtidas permitiram aumentar a durabilidade das misturas, e consequentemente podem ser uma 

boa alternativa para aumentar o período de vida do pavimento ou reduzir o impacte ambiental 

negativo associado às operações de reabilitação da rede rodoviária. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Polímeros reciclados;  

Etileno-acetato de vinilo (EVA);  

Polietileno de alta densidade (PEAD);  

Betumes modificados com polímero; 

Reologia não-linear (LAOS-FTR); 

Resíduos plásticos como agregado; 

Polietileno reticulado (PEX); 

Desempenho de misturas betuminosas; 

Resistência ao rolamento; 

Ruído de rolamento; 

Desagregação. 
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Study and optimization of innovative modified binders and asphalt 

mixtures with plastic waste 

ABSTRACT 

The use of bituminous binders modified with polymers in road pavements is usual in several 

countries, namely because it increases their life cycle, and allows the construction of thinner 

and high quality asphaltic layers. However, in certain cases this option can significantly 

increase the cost of the binder. 

The modification of bitumen with plastic waste, instead of virgin polymers, is thus an 

alternative solution that may be more environmentally and economically sustainable. However, 

due to the variability of this type of material obtained from the recovery of plastic waste, the 

performance of binders and asphalt mixtures resulting from their incorporation becomes more 

difficult to guarantee. Inevitably, due to the complexity associated to the study of this type of 

binders and mixtures, it was considered fundamental to carry out a comprehensive study before 

proceeding to the application of these solutions in a larger scale, which motivated the execution 

of the present thesis. 

Thus, the main objective of this work was to develop new binders and asphalt mixtures 

incorporating plastic waste, with a suitable performance for use in road pavements, and 

especially to their surface course. In addition, to maximize the reuse of wastes, different 

solutions of polymer incorporation were evaluated, namely as binder modifiers or as partial 

substitute of the aggregates. 

To achieve the project objectives, several virgin and recycled polymers were initially selected 

and characterized. Several binders modified with these polymers were then produced under 

controlled conditions which were also studied. The performance of these binders was 

physically, thermally, chemically, morphologically and rheologically evaluated, with special 

attention to nonlinear behaviour and resistance to aging, which allowed selecting the best 

performing modified binders. 
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Dense and porous asphalt mixtures were then produced with these binders, and the inclusion of 

plastic wastes of difficult recovery in substitution of aggregates was also studied. Given the 

distinct behaviour of this type of mixtures, it was necessary to design all the mixtures, the 

mechanical performance of which was then characterized by water sensitivity, stiffness 

modulus, and fatigue and permanent deformation resistance tests. Since these mixtures were to 

be applied in the surface course, their surface and functional characteristics were also evaluated, 

among which the study of noise is emphasized. Finally, the performance of the mixtures was 

evaluated in a laboratory scale pavement track, which allowed studying other properties, such 

as the rolling and abrasion resistance. 

The present work led to the development of new binders and high performance asphalt mixtures 

incorporating plastic wastes difficult to reuse. The best solutions obtained have made it possible 

to increase the durability of the mixtures and therefore can be a good alternative to increase the 

life cycle of a pavement or to reduce the negative environmental impact associated with the 

road network rehabilitation operations. 

KEYWORDS: 

Recycled polymers; 

Ethylene-vinyl acetate (EVA); 

High-density polyethylene (HDPE); 

Polymer modified bitumen; 

Large amplitude oscillatory shear rheology (LAOS-FTR); 

Plastic wastes as aggregate; 

Cross-linked polyethylene (PEX); 

Asphalt mixtures performance; 

Rolling resistance; 

Tyre-pavement noise; 

Ravelling. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação deste trabalho 

O volume de tráfego tem vindo a aumentar em todo o mundo, nomeadamente nos países 

europeus, e em particular o volume de tráfego dos transportes pesados de mercadorias, e 

prevê-se que a sua procura continue a aumentar. Além disso, o aumento do peso bruto e as 

alterações das configurações das cargas dos veículos pesados levam à aceleração dos danos que 

estes causam nos pavimentos rodoviários (Capros et al., 2010). A conjugação destes fatores 

coloca, inevitavelmente, maiores exigências aos pavimentos e aos materiais que os constituem, 

justificando-se assim o estudo de soluções que melhorem o seu desempenho. 

Ao mesmo tempo, a promoção da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável pressiona 

a Sociedade e a Indústria para a adoção de métodos de produção adequados que protejam o 

meio ambiente em todos os sectores, incluindo o da construção (Peng, 1997). Em Portugal, e 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deve ser incentivada a prevenção da 

produção de resíduos e a sua reutilização e reciclagem, bem como o estímulo ao aproveitamento 

dos resíduos com elevado potencial de valorização. Além disso, o produtor assume a 

responsabilidade de uma parte significativa dos impactes ambientais dos produtos ao longo de 

todo o seu ciclo de vida (fases de produção, comércio, consumo e pós-consumo), devendo assim 

encontrar novas soluções para reutilização e reciclagem de produtos no final da sua vida útil. 

Deste modo, no domínio da construção rodoviária surge o interesse em promover a reutilização 

de resíduos, bem como a construção de pavimentos com maiores períodos de vida útil, 

nomeadamente porque é uma área em que são consumidas grandes quantidades de recursos 

naturais escassos. A consideração de ambas as preocupações no desenvolvimento de novas 

soluções de pavimentação apresenta claras vantagens do ponto de vista económico e ecológico. 

Uma forma de melhorar o desempenho dos pavimentos betuminosos consiste na utilização de 

betumes modificados, sendo a modificação com polímeros considerada a melhor opção para 

esse fim. No entanto, a modificação de ligantes com polímeros virgens pode aumentar os custos 

do pavimento de forma significativa (Becker et al., 2001), pelo que será interessante 

desenvolver soluções alternativas sustentáveis que garantam um desempenho equivalente. 
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Dado que ainda existem elevadas quantidades de resíduos plásticos que não são reutilizados e 

terminam o seu ciclo de vida incinerados ou depositados em aterros, estes poderiam ser 

valorizados pela sua incorporação em ligantes e misturas betuminosas, desde que se garanta um 

adequado desempenho em serviço. Aparentemente, esta solução reúne as condições para ser 

uma alternativa mais sustentável aos betumes modificados comerciais, e por isso deve ser alvo 

dum estudo aprofundado. 

1.2. Objetivos 

Com base na motivação apresentada anteriormente, este trabalho de doutoramento tem como 

principal objetivo desenvolver e caracterizar de forma exaustiva novos ligantes e misturas 

betuminosas com incorporação de resíduos plásticos, que apresentem um desempenho 

adequado para utilização em pavimentos rodoviários, e em especial em camadas de desgaste. 

Adicionalmente, para maximizar a reutilização de resíduos, também se pretende estudar 

soluções de incorporação de polímeros como substituto parcial dos agregados. Para atingir esses 

objetivos, foram desenvolvidos os trabalhos a seguir indicados: 

i) Caracterização abrangente dos polímeros e resíduos plásticos a serem utilizados como 

modificadores do ligante betuminoso ou substituto parcial dos agregados em misturas 

betuminosas; 

ii) Avaliação da interação físico-química entre o betume e os polímeros e 

correspondentes alterações do comportamento dos ligantes modificados; 

iii) Otimização da composição dos ligantes com resíduos plásticos, através dum estudo 

abrangente das suas propriedades reológicas lineares e não-lineares; 

iv) Formulação de misturas densas e porosas produzidas com os ligantes modificados 

selecionados, e/ou com incorporação de resíduos plásticos em substituição parcial dos 

agregados; 

v) Avaliação do desempenho mecânico, superficial e funcional das misturas 

desenvolvidas com resíduos plásticos; 

vi) Avaliação complementar através de ensaios em maior escala em pista laboratorial, 

nomeadamente para determinar a resistência das misturas ao rolamento e à 

desagregação superficial. 
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O cumprimento dos objetivos deste trabalho deverá permitir preencher uma lacuna no 

conhecimento, respondendo às seguintes questões de investigação. 

 Quais os resíduos plásticos mais promissores a ser utilizados na pavimentação 

rodoviária? 

 Qual o efeito da utilização dos resíduos plásticos nos ligantes betuminosos? 

 Qual o efeito da utilização dos resíduos plásticos no desempenho das misturas 

betuminosas? 

Com este trabalho deverá ser possível desenvolver um ou mais produtos inovadores e 

sustentáveis, que demonstrem ter um desempenho adequado para poderem ser introduzidos no 

mercado a breve prazo, após a sua validação em trechos experimentais. 

1.3. Estratégia 

A investigação a realizar teve o suporte de um completo programa experimental, 

nomeadamente, ensaios em laboratório aos polímeros e resíduos plásticos, ao betume e aos 

ligantes modificados produzidos. Além das propriedades básicas normalmente avaliadas para 

os ligantes betuminosos convencionais (EN 12591 (CEN, 2009a)), neste estudo foram ainda 

aplicadas outras técnicas de avaliação de propriedades fundamentais, nomeadamente químicas, 

calorimétricas, espectroscópicas, microscópicas e reológicas, no regime linear e não-linear, 

para caracterização dos polímeros, dos ligantes base e dos ligantes modificados resultantes 

(EN 14023 (CEN, 2010e)). 

Após totalmente definidos e caracterizados os ligantes modificados mais promissores, estes 

foram usados para produção de misturas betuminosas com uma composição granulométrica 

distinta, incluindo misturas onde os resíduos plásticos também foram utilizados como 

agregados. Estas misturas foram formuladas pelo método de Marshall ou pelo ensaio Cântabro. 

Em seguida o desempenho mecânico destas misturas foi avaliado, nomeadamente através de 

ensaios de fadiga, de deformação permanente, de sensibilidade à água e de módulo de rigidez. 

Além disso, foram também avaliadas propriedades funcionais, nomeadamente relativas à 

produção de ruído de rolamento, resistência ao rolamento, que foram confrontadas com as 

propriedades superficiais tais como a macrotextura e o atrito. Por fim avaliou-se a resistência à 

desagregação sob efeito de esforços tangenciais aplicados por um protótipo laboratorial. 
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1.4. Organização da tese 

O presente trabalho está organizado em oito capítulos, com o conteúdo a seguir discriminado. 

Após apresentação da motivação e dos objetivos deste trabalho no primeiro capítulo, é feita 

uma revisão da literatura sobre a temática em estudo, a qual é apresentada no Capítulo 2.  

Em seguida, no Capítulo 3, faz-se a descrição dos materiais e dos métodos utilizados. No 

Capítulo 4 são apresentadas as propriedades dos materiais poliméricos em estudo, bem como 

as características dos ligantes modificados desenvolvidos, incluindo a definição das condições 

de produção dos mesmos e a sua caracterização avançada. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados de formulação e desempenho mecânico das misturas 

betuminosas estudadas no presente trabalho. Em seguida, no Capítulo 6, são apresentadas e 

discutidas as propriedades superficiais e funcionais dessas misturas.  

No Capítulo 7 faz-se uma avaliação de um conjunto de misturas selecionadas do capítulo 

anterior, através de um estudo realizado em pista laboratorial com um protótipo que efetua 

ensaios a uma escala mais próxima da real. 

Por último, as principais conclusões deste trabalho estão sumarizadas no Capítulo 8, bem como 

as propostas para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

2.1. Betumes e sua aplicação em pavimentação 

Na literatura existem várias referências históricas da utilização de betumes naturais para 

variados fins devido às suas propriedades adesivas e impermeabilizantes. No entanto, no início 

do século XX, o desenvolvimento da técnica da destilação a vácuo, permitiu a obtenção de 

betume artificial a partir do crude, o que fez com que a utilização de betume natural decrescesse, 

e que atualmente o betume utilizado na pavimentação seja quase exclusivamente obtido do 

processo de destilação do petróleo (Lesueur, 2009). 

O betume é o resíduo do processo de destilação do petróleo, correspondente à fração mais 

pesada. Este é definido pela norma EN 12591 (CEN, 2009a) como sendo um líquido ou sólido 

viscoso, formado por uma mistura de hidrocarbonetos solúveis em tetracloreto de carbono de 

baixa volatilidade que amolecem com o aumento da temperatura. De acordo com a norma 

EN 14023 (CEN, 2010e), os betumes classificam-se em função do valor obtido no ensaio de 

penetração, segundo a norma EN 1426 (CEN, 2007a), que se relaciona com a rigidez do 

material à temperatura de 25 °C. 

Quimicamente o betume é composto pelas frações SARA, uma mistura de ácidos saturados (S), 

aromáticos (A), resinas (R) e asfaltenos (A), cujas propriedades são apresentadas na Tabela 2.1. 

As três primeiras frações são geralmente designadas como maltenos, e correspondem a cerca 

de 95% em peso do betume, sendo os restantes 5% compostos pelos asfaltenos. Três tipos de 

hidrocarbonetos estão presentes no betume: parafínico, nafténico e aromático (Lesueur, 2009).  

Tabela 2.1. Composição do betume e características básicas de acordo com as frações SARA 

(Lesueur, 2009). 

Componente 
Peso 
(%) 

Aspeto físico 
Tg 
(°C) 

Mn 
(g/mol) 

Densidade 
(g/cm3) 

Betume 100 Líquido viscoso preto -20 °C 600-1500 1,01-1,04 

Saturados 5-15 Líquido incolor ou claro -70 °C 600 0,9 

Aromáticos 30-45 Líquido amarelo a vermelho -20 °C 800 <1,0 

Resinas 30-45 Preto sólido à temperatura ambiente --- 1100 1,07 

Asfaltenos 5-20 Pó preto --- 800-3500 1,15 
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As propriedades mecânicas dos betumes estão muito relacionadas com a composição dos 

mesmos. Em termos morfológicos, a microestrutura de betume é a de um material coloidal onde 

os agregados de asfalteno são dispersos em maltenos (Gallegos e García-Morales, 2011). A 

variação da razão de asfaltenos influência muito as propriedades reológicas do betume. 

Para explicar a diferença entre as propriedades reológicas, as estruturas dos betumes podem ser 

classificadas de forma extrema em dois tipos (Figura 2.1), os do tipo solução (SOL), relacionada 

com a dispersão de partículas sólidas num líquido, e os do tipo gelatinoso (GEL), relacionada 

com a dispersão de partículas líquidas num sólido. Betumes do tipo SOL exibem um 

comportamento newtoniano (cuja viscosidade é constante para diferentes para diferentes 

tensões de corte e não variam com o tempo), enquanto os betumes tipo GEL têm um 

comportamento não-newtoniano. 

Uma estrutura tipo GEL forma-se quando estão presentes no betume asfaltenos e resinas sólidas 

suficientes, resultando num fluido não-newtoniano. Este comportamento também está 

dependente da temperatura, dado que a quantidade total da fase sólida (asfaltenos e resinas 

sólidas) diminui para valores de temperatura elevados, já que nessas condições as resinas ficam 

parcialmente dissolvidas na matriz de maltenos. Assim, a formação de estruturas tipo SOL 

acontece quando a quantidade de asfaltenos e de resinas no seu estado sólido é inferior (Pfeiffer 

e Saal, 1940).  

 

Figura 2.1. Modelo coloidal do betume de estrutura tipo GEL e SOL (adaptada de Whiteoak 

(1991)). 
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Às temperaturas altas, a viscosidade é dominada pela contribuição do movimento Browniano 

(movimento aleatório das partículas suspensas num fluído) dos asfaltenos, enquanto às baixas 

temperaturas o estado vítreo (não-newtoniano) é consequência da transição vítrea dos maltenos 

(Lesueur, 2009, Sawatzky, 1992). 

Uma outra propriedade importante dos betumes é o envelhecimento, traduzido pela alteração 

da sua composição química ao longo das fases da vida do betume. Ao longo do tempo, a 

quantidade de asfaltenos e resinas no betume aumenta e a quantidade de aromáticos diminui, 

aumentando a massa molecular e a respetiva rigidez e viscosidade do betume (Lu e Isacsson, 

2002). Este é um dos principais fatores que causam a deterioração dos pavimentos betuminosos. 

O envelhecimento in situ aumenta dramaticamente os grupos funcionais de carbonilo e 

sulfóxido no ligante (Lu e Isacsson, 2002, Qin et al., 2014). 

Vários fatores influenciam o envelhecimento do ligante levando ao seu endurecimento, 

principalmente devido à oxidação do próprio ligante. A taxa de oxidação é influenciada por 

vários parâmetros, nomeadamente a temperatura externa, a radiação ultravioleta (UV) e as 

características intrínsecas dos constituintes da mistura (Lopes et al., 2014). 

Existem principalmente dois grupos de fatores de envelhecimento. O que está maioritariamente 

associado à perda de componentes voláteis e à oxidação do betume durante a produção da 

mistura betuminosa é chamado de envelhecimento a curto prazo. O outro é o envelhecimento a 

longo prazo, relacionado com a oxidação progressiva do material in situ. Ambos causam um 

aumento da viscosidade do betume e o endurecimento consequente da mistura. Outros fatores 

também podem contribuir para o envelhecimento, como a restruturação molecular ao longo do 

tempo (endurecimento estérico) e a exposição à luz actínica (principalmente radiação 

ultravioleta) (Airey, 2003). 

O betume é então um importante material na pavimentação pelas suas propriedades 

viscoelásticas, mas também pelo seu baixo custo. A mistura betuminosa é o material mais 

utilizado na pavimentação rodoviária, esta é constituída convencionalmente pelo betume, pelos 

agregados e pelos vazios. O betume é utilizado como ligante da matriz de agregados, sendo que 

uma parte deste ocupa parcialmente o volume de vazios e outra parte é absorvida pelos mesmos. 

Este constitui cerca de 5% em peso da mistura betuminosa, mas influência muito as 
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propriedades mecânicas, por ser o único elemento que forma uma matriz contínua na mistura e 

com capacidade de se deformar (Gallegos e García-Morales, 2011). 

No entanto as suas propriedades mecânicas são limitadas já que o betume se revela pouco dúctil 

a baixas temperaturas e fluído a altas temperaturas (Whiteoak, 1991). A ultrapassagem destes 

limites do betume promove na mistura betuminosas patologias como fendilhamento térmico, 

fendilhamento por fadiga e formação de rodeiras. 

A deformação permanente ou formação de rodeiras (Figura 2.2) é uma deformação plástica, 

provocada pela carga do tráfego, mais presente em regiões com climas quentes, onde o 

pavimento está sujeito a altas temperaturas de serviço, ocorrendo a redução da viscosidade do 

ligante, situação na qual o comportamento viscoso é dominante em relação à recuperação 

elástica. As deformações permanentes identificam-se pelos rodados marcados no perfil 

transversal do pavimento, na direção do tráfego, causadas pela densificação e deformação por 

corte das misturas betuminosas (Garba, 2002).  

À medida que a temperatura do betume aumenta a sua viscosidade diminui, e o material passa 

de um comportamento solido viscoelástico para um comportamento de um líquido 

viscoelástico, permitindo maior movimento molecular. A redução da viscosidade do ligante 

facilita movimentos na matriz de agregados, quando solicitado o pavimento betuminoso, os 

materiais reajustam-se aparecendo as deformações permanentes e irrecuperáveis do pavimento. 

Para diminuir a ocorrência destas deformações a elasticidade do ligante à temperatura alta de 

serviço deverá ser aumentada, daí a importância de conhecer também, para além das transições 

térmicas, a influência da temperatura nas propriedades mecânicas deste material (Gallegos e 

García-Morales, 2011, Polacco et al., 2006). 

 

Figura 2.2. Representação da patologia deformação permanente (Mettas et al., 2015). 
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O fendilhamento térmico (Figura 2.3) é uma rotura frágil que ocorre às baixas temperaturas de 

serviço, onde o comportamento vítreo do ligante prevalece e o não se verifica o relaxamento da 

amostra, ocorrendo a formação de fendas perpendiculares à direção do tráfego (Gallegos e 

García-Morales, 2011, Polacco et al., 2006, Read, 2003). À medida que a temperatura de um 

betume diminui o seu volume específico também diminui. À temperatura de transição vítrea o 

movimento molecular é dificultado pela vitrificação/congelação do sistema, isto faz com que o 

betume passe de um material viscoelástico para um material sólido quebradiço e amorfo. 

Devido à redução do volume específico que ocorre abaixo da temperatura de transição vítrea, 

as tensões internas aumentam. O leito do pavimento betuminoso pode acompanhar algum 

encolhimento lateral e assim aliviar alguma tensão, no entanto na direção longitudinal o 

comprimento da estrada é efetivamente infinito limitando o encolhimento e o alívio de tensão. 

Quando a tensão excede a resistência do ligante betuminoso, as fendas transversais típicas de 

baixa temperatura ocorrem. Para diminuir a ocorrência dessas fendas a temperatura de transição 

vítrea do ligante betuminoso deverá ser reduzida ou a resistência do ligante deverá ser 

aumentada (Turner e Branthaver, 1997). Normalmente, o betume exibe transição vítrea 

próximo dos -20 °C (temperatura média). No entanto esta varia num largo intervalo de +5 °C 

até -40 °C dependendo da origem do crude e do processo de destilação (Lesueur, 2009). 

 

Figura 2.3. Representação da patologia fendilhamento térmico (Vaitkus et al., 2012). 

O fendilhamento por fadiga (Figura 2.4) é uma rotura de longo prazo, que ocorre à temperatura 

de serviço, consequência de carregamentos cíclicos de carga-relaxação correspondentes à 

passagem do tráfego. A tensão aplicada é inferior à necessária para a rutura imediata, mas 

devido à repetição dos ciclos de carga a rotura do material acaba por ocorrer. As fendas de 

fadiga apresentam-se tanto transversais como longitudinais no pavimento (Gallegos e García-

Morales, 2011, Giuliani e Merusi, 2010, Polacco et al., 2006). 
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Figura 2.4. Representação da patologia fendilhamento por fadiga (Priest e Timm, 2006). 

O fendilhamento por fadiga é o mecanismo de destruição mais comum nos pavimentos 

betuminosos. Portanto, a vida útil de um pavimento rodoviário é influenciada de forma 

significativa pela sua suscetibilidade ao fendilhamento por fadiga. 

A ocorrência dessas patologias está fortemente associada às propriedades mecânicas do ligante 

betuminoso. A caracterização mecânica de betumes é então importante para avaliar e prever 

melhor o desempenho dos pavimentos rodoviários. 

Os ensaios de caracterização mecânica de betumes podem ser divididos em ensaios 

fundamentais e empíricos. Os ensaios fundamentais permitem determinar propriedades 

intrínsecas do betume, medem parâmetros reológicos bem definidos (viscosidade, módulos 

dinâmicos, entre outros). Os ensaios empíricos permitem conhecer de uma forma genérica o 

comportamento do ligante, mas não permitem determinar propriedades intrínsecas do material. 

No entanto, são relacionadas com o desempenho do betume pela experiência prática. 

Ensaios empíricos são normalmente considerados como um índice para classificar os betumes. 

Nos ensaios empíricos, o perfil de deformação é complexo, portanto, é difícil extrair 

informações fundamentais. Devido a esta complexa cinemática, o resultado depende de 

condições específicas, aspetos geométricos, torque e tempo. Como consequência, no caso de 

ensaios empíricos amplamente aceites, existem normas para regular as condições e a 

metodologia de ensaio. Por exemplo, tal como já referido anteriormente, a classificação do 

betume na Europa é feita pelo ensaio de penetração cujo procedimento de ensaio descrito na 

EN 1426 (CEN, 2007a), do qual resulta o índice de penetração. Outros quantificadores 

empíricos comuns são a temperatura de amolecimento do ensaio de anel e bola (A&B), descrita 

em EN 1427 (CEN, 2007b) e viscosidade Brookfield, descrita na EN 13302 (CEN, 2010c) e a 
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resiliência descrita na EN 13880-3 (CEN, 2003c), entre outros. Todos estes serão utilizados 

neste trabalho para qualificar os ligantes desenvolvidos paralelamente com a caracterização 

fundamental dos ligantes, reológica (linear e não-linear), química e morfológica.  

A caracterização reológica linear dos ligantes tem sido realizada principalmente por meio de 

ensaios de corte oscilatório de pequena amplitude (SAOS, da terminologia anglo-saxónica 

Small Amplitude Oscillatory Shear), e é possível encontrar ampla informação sobre esses 

ensaios (Gallegos e García-Morales, 2011, Peralta et al., 2011, Polacco et al., 2005, Polacco et 

al., 2006). Nos ensaios de SAOS, a microestrutura do sistema é preservada devido às baixas 

extensões aplicadas. No entanto, a caracterização SAOS pode ter uma resolução limitada para 

a distinção entre materiais complexos com microestrutura semelhante. De fato, a caracterização 

linear de ligantes betuminosos provou ser infrutífera na diferenciação e previsão do 

desempenho de alguns betumes modificados com polímeros (PMBs, da terminologia anglo-

saxónica Polymer Modified Bitumens) (Gallegos e García-Morales, 2011, Polacco et al., 2006). 

Além disso, no pavimento, o betume é submetido a deformações fora da região viscoelástica 

linear. Portanto, a caracterização viscoelástica linear é um bom ponto de partida para estudar 

ligantes betuminosos, mas não terá previsibilidade para o desempenho da vida útil (Giuliani e 

Merusi, 2010, Merusi, 2012, Uddin, 2003). 

A caracterização reológica não-linear de ligantes foi recentemente relatada com mais detalhe. 

Na caracterização viscoelástica não-linear, a microestrutura é alterada devido às altas 

deformações aplicadas, podendo ser mais sensível a pequenas diferenças microestruturais. 

Além disso, uma vez que as deformações aplicadas são elevadas, os ensaios no regime não 

linear podem ter um melhor potencial para prever o desempenho em termos de vida útil, pois 

simula melhor a limitação das condições de serviço (Gonzalez et al., 2016, Grosso e Maffettone, 

2011). 

A caracterização não-linear dos ligantes pode ser feita por meio do ensaio de fluência, 

relaxamento de tensão e de ensaios de corte oscilatório de grande amplitude (LAOS, da 

terminologia anglo-saxónica Large Amplitude Oscillatory Shear). Na literatura atual, há 

informações disponíveis para os dois primeiros tipos de ensaios. No entanto, sua interpretação 

para a diferenciação entre betumes e PMBs provou ser difícil, e na maioria dos casos, no 

máximo, foi realizada uma diferenciação qualitativa entre ligantes. Por outro lado, o ensaio 

LAOS acoplado com a reologia de transformada de Fourier pode produzir quantificadores 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

12  Liliana Marisa Barros Costa 

específicos do comportamento não-linear de ligantes betuminosos através dos quais uma 

melhor caracterização de ligantes betuminosos pode ser feita (Gonzalez et al., 2016, Grosso e 

Maffettone, 2011). 

Vale a pena ressaltar que a informação reológica dos ligantes perto da temperatura ambiente 

(20 °C a 25 °C) é escassa ou mesmo nula para alguns ensaios reológicos. Contrariamente, a 

temperatura ambiente é aproximadamente a média para a temperatura do serviço dos 

pavimentos em vários países. Além disso, os ensaios relatados realizados em torno da 

temperatura ambiente foram realizados em geometrias de corte (placas paralelas e cone e placa), 

que não são adequados para o estudo de betumes à temperatura ambiente (material semissólido), 

o que pode induzir a erros experimentais e, portanto, uma má interpretação dos resultados 

reportados (González, 2015). 

Assim, a caracterização de ligantes betuminosos à temperatura ambiente usando uma geometria 

adequada por meio de ensaios LAOS e FTR poderá fornecer uma melhor caracterização 

quantitativa do comportamento viscoelástico não linear dos ligantes betuminosos. Os resultados 

desta caracterização podem ser potencialmente mais úteis não apenas para diferenciar entre 

aglutinantes com microestrutura similar, mas também para dar uma visão do desempenho da 

vida útil (González, 2015). 

2.2. Polímeros, materiais e resíduos plásticos e suas possíveis aplicações 

2.2.1. Características gerais dos polímeros 

Uma das formas mais correntes de melhorar o desempenho dos betumes é a sua modificação 

com polímeros, cujas principais características são apresentadas em seguida. 

O termo polímero significa “muitas partes” ou neste caso muitas moléculas. As pequenas 

moléculas da composição dos polímeros são descritas como monómeros. Em termos práticos, 

o polímero pode ser definido como uma grande molécula constituída pela repetição de pequenas 

e simples unidades químicas. Pode haver uma ou mais tipos de unidades envolvidas 

(homopolímero ou copolímero respetivamente). Por exemplo, uma molécula de polietileno 

(homopolímero) consiste essencialmente numa cadeia longa de repetição de metileno –(CH2), 

enquanto uma molécula de copolímero, por exemplo do EVA, consiste na repetição de etileno 



Revisão do estado da arte 

Liliana Marisa Barros Costa  13 

e acetato de vinilo –(C2H4)n– e –(C4H6O2)m–, tal como se apresenta nos exemplos da Figura 

2.5. 

 

Figura 2.5. Estrutura molecular de (a) um homopolímero e de (b) um copolímero. 

Estes materiais são de elevada massa molar (massa molecular) e são muitas vezes descritos 

como macromoléculas. Macromoléculas podem ser estruturalmente lineares, ramificadas ou 

reticuladas. Nas macromoléculas lineares ou ramificadas é possível que cada molécula 

individualmente se movimente sob esforços corte a uma determinada temperatura, ou seja 

acima de determinada temperatura o material é capaz de fluir, no entanto abaixo dessa 

temperatura comporta-se como um sólido. Esta transição de sólido para líquido viscoelástico é 

um fenómeno físico reversível, sendo que estes polímeros podem ser reprocessados, sendo 

evitada a degradação química. Estes materiais são categorizados como termoplásticos. 

No caso das macromoléculas de estrutura reticulada, as suas moléculas estão ligadas a partir de 

uma rede tridimensional. Assim, as moléculas não conseguem movimentar-se individualmente, 

fazendo com que o polímero não consiga fluir ou dissolver-se sem ser alterado quimicamente 

de forma irreversível (Brydson, 1999). 

Os polímeros termoplásticos exibem ainda dois tipos de organização da estrutura: amorfas 

(Figura 2.6) e semicristalinas (Figura 2.7). Num polímero amorfo, as moléculas estão orientadas 

aleatoriamente e estão entrelaçadas. Estes têm apenas temperatura de transição vítrea (Tg), a 

partir da qual as suas moléculas começam a ter mobilidade e o material passa de um estado 

frágil (vítreo) para dúctil. 

Nos polímeros semicristalinos, as moléculas exibem um acondicionamento regular e ordenado 

em determinadas regiões (cristalinas). Estes apresentam temperatura de transição vítrea (Tg) 

(componente amorfa) e temperatura de fusão (Tm) das zonas cristalinas, a partir da qual o 

material passa de um estado sólido para líquido viscoso (Brydson, 1999). 
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Figura 2.6. Polímero de estrutura amorfa (Plastics Engineering, 2016). 

 

Figura 2.7. Polímero de estrutura semicristalina (Plastics Engineering, 2016). 

Um modo de limitar a ação do calor num polímero é a sua reticulação. A reticulação permite a 

formação de ligações covalentes que restringem o movimento das cadeias moleculares dos 

polímeros impedindo que este funda a altas temperaturas de serviço. A reticulação pode ser 

realizada através da adição de peróxido ou silano no processo de extrusão ou então por 

irradiação eletromagnética (Zhou et al., 2015). Esta técnica é muito utilizada para a produção 

de tubos a ser utilizados na construção para passagem de água quente, ou para cabos de 

eletricidade. Tem como desvantagem o facto de no final do seu ciclo de vida, estes materiais 

não poderem ser reprocessados pois não fundem. 

2.2.2. Materiais plásticos, resíduos plásticos e suas aplicações 

Os plásticos são compostos pelos polímeros aos quais são adicionados diferentes aditivos e 

pigmentos, estes são adequados para moldagem por serem sólidos à temperatura ambiente e 

fluidos quando aquecidos. Estes são utilizados diariamente em variadas aplicações, desde a 

embalagem, a construção de edifícios, a indústria automóvel e aeronáutica, a indústria elétrica 

e eletrónica, a agricultura, os equipamentos de lazer e desporto ou os produtos médicos e de 
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saúde, entre outros. A distribuição do consumo por sectores é apresentada na Figura 2.8, sendo 

o sector da embalagem aquele que mais consome plástico. 

 

Figura 2.8. Consumo de plásticos por sector na Europa em 2014 (Plastics Europe, 2016). 

Mundialmente são produzidos pelo menos 322 milhões de toneladas de plástico por ano, e na 

Europa 58 milhões de toneladas. A procura por parte da indústria inclui polímeros 

termoplásticos, poliuretanos, termoendurecíveis, etc. Os dados apresentados pela Plastics 

Europe (2016) relativamente aos valores percentuais dos materiais mais requisitados pela 

indústria e consumo, são apresentados na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Procura de plásticos por polímero (adaptado de Plastics Europe, 2016). 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

16  Liliana Marisa Barros Costa 

Após a sua utilização, os plásticos são descartados, tendo sido recolhidos na Europa 25,8 

milhões de toneladas em postos oficiais de resíduos. Destes resíduos plásticos, 69,2% (17,9 

milhões de toneladas) foram recuperados através de processos de reciclagem, enquanto 30,8% 

(7,9 milhões de toneladas) foram depositados em aterros sanitários. Entre os recuperados 29,7% 

foram reciclados mecanicamente ou quimicamente e 39,5% foram recuperados como energia 

(Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Destino dos resíduos plásticos recuperados na Europa em 2014 (Plastics Europe, 

2016). 

Estes dados representam valores médios, apesar de o aterro sanitário ainda ser primeira opção 

em muitos países Europeus, existindo a necessidade de desenvolver soluções que valorizem o 

resíduo plástico incentivando a sua recuperação (Plastics Europe, 2016). Além disso estes dados 

demonstram que existe ainda uma grande percentagem de resíduos de plástico disponível para 

aproveitamento, o que valoriza os objetivos deste trabalho. 

Relativamente aos tipos e quantidades de plásticos presentes nos resíduos sólidos urbanos 

(RSU), nos EUA em 2012, identificaram-se tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta 

densidade (PEAD), policloreto de vinilo (PVC), polietileno de baixa densidade e polietilenos 

de baixa densidade linear (PEBD / PEBDL), ácido polilático (PLA), polipropileno (PP), 

poliestireno (PS) e outras resinas, cujas quantidades estão apresentados na Tabela 2.2 (EPA, 

2014). No total foram gerados 31,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos, e esse montante 

representou 12,7% do total do resíduo solido urbanos, tendo apenas 8,8% dos resíduos plásticos 

sido reciclados. Entre os diferentes tipos de plásticos, PET e outras resinas representaram a 

maior taxa de reciclagem (aproximadamente 20%), seguidos pelos polietilenos, incluindo 
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PEAD e PEBD/PEBDL (aproximadamente 15%). No entanto, o PVC, PLA, PP e PS, que 

representaram 32% do peso total dos resíduos sólidos urbanos, quase não foram reciclados. 

Tabela 2.2. Tipos e quantidades de plásticos nos resíduos sólidos urbanos nos EUA em 2012 

(EPA, 2014). 

Tipo de polímero 
Produzido 
(1000 toneladas) 

Recuperado Desperdiçado 
(1000 toneladas) (1000 toneladas) Taxa (%) 

PET 4520 880 19,5 3640 

PEAD 5530 570 10,3 4960 

PVC 870 - - 870 

PEBD/PEBD 7350 390 5,3 6960 

PLA 50 - - 50 

PP 7190 40 0,6 7150 

PS 2240 20 0,9 2220 

Outros 4000 900 22,5 3100 

Total de resíduos 
plásticos nos RSU 

31750 2800 8,8 28950 

 

A Tabela 2.3 apresenta a quantidade de plástico gerado e reciclado de 1960 a 2012 nos EUA 

(EPA, 2014). A quantidade de resíduos plásticos aumentou de 0,39 milhões de toneladas para 

31,75 milhões de toneladas nos últimos 50 anos. A quantidade de resíduos relacionados com 

plásticos produzidos em 2012 foi quase 80 vezes superior à que foi produzida em 1960. A 

reciclagem deste tipo de resíduos só começou em 1980 e a taxa de reciclagem nesse ano foi de 

0,3%. Apesar das melhorias na tecnologia e consciencialização no período de 30 anos, a taxa 

de reciclagem aumentou apenas para 8,8% em 2012 (Gu e Ozbakkaloglu, 2016). 

Tabela 2.3. Quantidade de plásticos produzidos e reciclados dos RSU desde 1960 até 2012 

nos EUA (EPA, 2014). 

Ano 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 

Produzido 390 2900 6830 17130 25550 29380 30260 31290 31840 31750 

Recuperado - - 20 370 1480 1780 2140 2500 2660 2800 

Taxa de recuperação - - 0,3% 2,2% 5,8% 6,1% 7,1% 8,0% 8,4% 8,8% 

 

Com o objetivo de aumentar o reconhecimento público de que os resíduos são subprodutos e 

matéria-prima, valorizando-os e reduzindo a deposição de resíduos em aterro, existe urgência 

em demonstrar que estes podem oferecer benefícios como alternativas aos materiais primários, 
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tais como os agregados ou os polímeros virgens. Ao demonstrar o valor que um resíduo pode 

trazer à mistura betuminosa, este material pode passar a ser colocado numa posição vantajosa 

no mercado. 

A utilização de resíduos plásticos nos pavimentos rodoviários poderá ser solução para uma 

rápida valorização dos resíduos plásticos, já que deverá permitir a sua reutilização em grandes 

quantidades, uma vez que a construção e manutenção dos pavimentos envolvem uma grande 

quantidade de materiais. O maior componente do pavimento rodoviário é o agregado pétreo, 

sendo utilizadas cerca de 30 toneladas por metro construído de autoestrada (Mota-Engil, 2007). 

A possibilidade da substituição de parte destes por resíduos plásticos traria como vantagem não 

só a diminuição do desperdício de materiais com potencial em aterro, mas também a redução 

da extração de agregados naturais, que estão relacionados com grandes impactes visuais na 

paisagem e com a perda de área natural, tendo como consequência a redução de tráfego de 

veículos pesados em acessos difíceis, bem como a diminuição do ruído, da emissão de poeiras 

e das vibrações das detonações. 

Os agregados são o maior componente do pavimento betuminoso. No entanto, o betume é o 

componente mais importante, pelas razões atrás apresentadas, mas cujo desempenho deverá ser 

ampliado devido à crescente exigência por parte do tráfego. A utilização de polímeros (virgens 

e reciclados) para a produção de ligantes modificados já é defendida por diferentes autores 

(Garcı́a-Morales et al., 2004, Yildirim, 2007). No entanto, o betume corresponde apenas a uma 

pequena parte do pavimento betuminoso (≈5%). Assim, embora em menor número, também 

têm sido realizados estudos (Arulrajah et al., 2017, Yaghoubi et al., 2016) sobre substituição 

de parte dos agregados da mistura (que formam cerca de 95% da mistura betuminosa em peso) 

por resíduos plásticos.  

2.3. Utilização de polímeros na modificação de betumes e em misturas betuminosas 

Um método que pode melhorar significativamente a qualidade dos pavimentos é a adição de 

polímeros às misturas betuminosas. Mas a adição dos polímeros às misturas betuminosas pode 

acontecer de duas formas, pelo método húmido, já aqui referido como a modificação do betume, 

e pelo método seco. 
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No método húmido, o polímero sólido é misturado com o betume a alta temperatura, e só após 

determinado período de digestão, definido de acordo com o tipo polímero e de betume, o 

betume modificado resultante é adicionado aos agregados. 

No método seco os polímeros, normalmente em grânulos, são adicionados aos agregados e só 

depois é adicionado o betume (Kalantar et al., 2012). Tem a vantagem de ser um processo mais 

simples, mas menos eficaz quanto às alterações proporcionadas ao betume. 

O método húmido (a modificação do betume com polímeros) é considerado a melhor opção 

para melhorar as propriedades da mistura (Becker et al., 2001). Aliás, nos últimos anos os 

ligantes modificados com polímeros tornaram-se norma para conceção de pavimentos de 

elevado desempenho na maioria dos países desenvolvidos e em alguns em desenvolvimento 

(Yildirim, 2007). 

Atualmente, o polímero mais utilizado para modificar o betume é o elastómero sintético 

estireno-butadieno-estireno, conhecido por SBS (Becker et al., 2001). No entanto, outros 

elastómeros virgens também têm sido usados tais como a borracha de estireno-butadieno (SBR) 

(Dong et al., 2012), o estireno-etileno-butadieno-estireno (SEBS) (Ouyang et al., 2006), a 

borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) (Perez-Lepe et al., 2003), bem como o 

estireno-isopreno-estireno (SIS) (Polacco et al., 2006), entre outros. 

Em relação aos polímeros termoplásticos, o mais utilizado na modificação de betumes é o 

etileno-acetato de vinilo (EVA) (Gonzalez et al., 2004). Outros termoplásticos também têm 

sido estudados, nomeadamente, o polietileno de alta densidade (Awwad e Shbeeb, 2007), o 

polietileno de baixa densidade (PEBD) (Kim et al., 1999), o polipropileno (PP) (Giavarini et 

al., 1996), o policloreto de vinilo (PVC) (Becker et al., 2001), entre outros. 

Para além da modificação exclusiva do betume com um polímero virgem, também existem 

estudos com sistemas mistos, ou seja, que incluem mais do que um polímero na modificação. 

Os sistemas mistos mais utilizados incluem SBS na sua formulação e também existem estudos 

com polietileno. No entanto, mesmo os sistemas mistos não trouxeram vantagens claras em 

relação ao maior problema da modificação de betumes com polímeros, que é estabilidade e 

compatibilidade (Becker et al., 2001, Perez-Lepe et al., 2003). 
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Para além da modificação física do betume, abordada até agora, que apenas consiste na 

dispersão da fase polimérica no betume, também existe a modificação química, que é 

conseguida através da utilização de polímeros reativos.  

O betume é composto quimicamente por asfaltenos, resinas, saturados e aromáticos. Na 

modificação química o polímero reage efetivamente com os asfaltenos formando um composto 

inseparável (Becker et al., 2003). 

Um exemplo conhecido de um polímero reativo comercial é o Elvaloy®, que é um terpolímero 

reativo de acrilato de etilenoglicol (EGA), desenhado para a modificação de betumes. Como 

este reage quimicamente com o betume, a sua utilização evita os problemas de separação 

durante o armazenamento, transporte e aplicação. Este é conhecido por aumentar a resistência 

à água, e por obter melhores resultados em termos de desempenho a altas temperaturas 

(Yildirim, 2007). 

No estudo realizado por Becker et al. (2003), que abordava a modificação de um betume por 

reação do mesmo com SEBS funcionalizado com anidrido maleico (SEBS-g-MAH), concluiu 

que efetivamente esta modificação com o polímero reativo produz ligantes mais estáveis e 

compatíveis, mas, no entanto, não obteve melhorias nas propriedades reológicas a baixas 

temperaturas. 

Depois de indicados os principais polímeros utilizados na modificação de betumes, em seguida 

pretende-se apresentar as principais conclusões de estudos anteriores relativos aos polímeros 

mais utilizados nas misturas betuminosas. 

Na modificação física, os betumes modificados com SBS (o mais utilizado comercialmente) 

apresentam bons resultados em termos de flexibilidade a baixas temperaturas, maior resistência 

a altas temperaturas, elevada rigidez e recuperação elástica, levando a maior resistência à 

formação de rodeiras, quando comparado com misturas convencionais. No entanto apresenta 

como desvantagens o elevado custo e a elevada viscosidade às temperaturas convencionais de 

aplicação do ligante e a instabilidade ao armazenamento (Becker et al., 2001, Costa, 2013). 

A instabilidade ao armazenamento tem como consequência a dificuldade em garantir a sua 

homogeneidade na fase de produção de misturas, o que poderá resultar num fraco desempenho 
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do pavimento (Wegan e Nielsen, 2001). Segundo Chen et al. (2002), dependendo do tipo de 

ligante e polímero, a morfologia do ligante varia, podendo obter-se uma fase continua de 

betume com partículas dispersas de polímero ou uma fase continua de polímero com partículas 

de betume, ou duas fases contínuas interligadas. É a formação de ligações entre o ligante e o 

polímero que aumenta o módulo complexo, relacionado com o aumento da resistência à 

deformação permanente da mistura betuminosa. De acordo com Roque et al. (2004) a 

modificação com SBS traz benefícios em termos de resistência ao fendilhamento devido à 

reduzida taxa de acumulação de micro fissuras, sem no entanto afetar o envelhecimento da 

mistura. 

A adição de SBR ao betume também demonstrou melhorar o desempenho da mistura 

betuminosa, melhorando a ductilidade a baixa temperatura, aumentando a sua viscosidade, e 

aumentando a recuperação elástica e as propriedades adesivas e coesivas do betume. Os 

benefícios do SBR estão relacionados com o facto das partículas de polímeros se dispersarem 

facilmente e uniformemente no ligante (Yildirim, 2007). De acordo com Becker et al. (2001) o 

SBR aumenta a ductilidade do pavimento betuminoso, permitindo que o pavimento seja mais 

flexível e resistente a baixas temperaturas. A modificação SBR também ajuda a compensar 

problemas de endurecimento e envelhecimento do betume (Roque et al., 2004). No entanto, o 

SBS tem vindo a substituir gradualmente o SBR devido ao efeito de maior resistência à tração 

em tensão, e porque é compatível com uma gama mais ampla de betumes (King et al., 1999). 

Outro copolímero muito usado na modificação de betumes é o SEBS. Este é um copolímero 

formado por blocos centrais de etileno-butadieno e terminais de estireno. Tal como o SBS, 

quando se mistura com o betume obtém-se uma fase rica betume, e outra em SEBS. Estudos 

sobre a modificação de betumes com SEBS demonstraram ser possível produzir ligantes 

compatíveis e estáveis, mas sem evidência de melhoria das propriedades reológicas do ligante. 

Isso poderá ser contornado com a utilização de um betume base com maior penetração (Becker 

et al., 2003). Aliás, de acordo com um estudo de Lu et al. (1999) foi possível melhorar as 

propriedades reológicas do betume sobre uma vasta gama de temperaturas com a adição de 

SEBS a betumes de elevada penetração (84 e 183 dmm). 

Relativamente à modificação de betumes com EPDM (borracha de etileno-propileno-dieno), 

esta apresentou como vantagens a maior capacidade de dispersão no betume, e o melhor 

comportamento elástico em comparação com os polietilenos, mas são necessárias elevadas 
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quantidades deste polímero no ligante para conseguir essas melhorias no desempenho (Becker 

et al., 2001). Mais adiante, neste documento, pode ver-se também a utilização deste polímero 

em sistemas mistos. 

De acordo com o estudo realizado por Gonzalez et al. (2004), a utilização de EVA na 

modificação do betume demonstrou reduzir a formação de fendas a baixas temperaturas e a 

formação de rodeiras a altas temperaturas. Foram também obtidas melhores funcionalidades 

viscoelásticas com betume modificado com EVA. Para uma percentagem de 3% de EVA o 

ligante apresentou-se como instável ao armazenamento (165 °C durante 24h), mas com 1% de 

EVA o ligante ainda se encontra estável mesmo após 4 dias a 165ªC. Genericamente este estudo 

conclui que a estabilidade do ligante é melhorada particularmente quando adicionado 1% de 

EVA ao betume. No entanto esta percentagem é demasiado baixa, alterando pouco as 

propriedades do ligante base, e daí apresentar maior estabilidade. 

A modificação de betumes com polietilenos (PEAD e PEBD) também foi estudada e estas 

revelaram diferenças significativas em termos de aumento da rigidez dos ligantes, mas não 

melhoraram significativamente a recuperação elástica (Yeh et al., 2010), uma vez que se tratam 

de termoplásticos. Em termos de resultados de penetração, esta diminui à medida que a 

percentagem de polímeros no ligante aumenta. Quanto ao seu ponto de amolecimento, este 

aumenta com o aumento da percentagem de polímero no ligante, o que representa um aumento 

da sua resistência às deformações permanentes (Al-Hadidy e Tan, 2009). 

O uso de polipropileno na modificação do betume apresenta a vantagem de dissolver-se 

facilmente às temperaturas de produção do ligante, mesmo sem recurso a misturadores de alto 

corte. Este demonstrou diminuir a suscetibilidade à variação da temperatura das misturas 

betuminosas e não promoveu grande aumento na viscosidade, apresentou elevado ponto de 

amolecimento e baixos valores da penetração a 25 °C. No entanto apresentou problemas de 

estabilidade, e não apresentou melhorias em termos de recuperação elástica nem em termos de 

resistência à fadiga a baixas temperaturas (Becker et al., 2001, Whiteoak, 1991). 

Betumes modificados com PVC obtiveram como vantagem a diminuição da fissuração do 

pavimento. No entanto este não é compatível com o betume e não pode ser aquecido a 

temperaturas elevadas pois origina emissões perigosas para a atmosfera (Becker et al., 2001). 
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Em relação aos sistemas mistos, um exemplo poderá ser o estudo de Perez-Lepe et al. (2003) 

que desenvolveu ligantes modificados com os polímeros virgens isolados, mas também de 

forma mista e com diferentes razões de EPDM/PEAD. O melhor comportamento foi alcançado 

pelo sistema misto, o que deverá estar relacionada também com a maior percentagem de 

polímero utilizado no sistema misto. 

Dos polímeros virgens abordados até aqui os que despertaram maior interesse para o presente 

trabalho foram o SBS entre os elastómeros e o EVA entre os termoplásticos, por serem os que 

se apresentam mais vantagens para a mistura betuminosa após modificação.  

Resumindo as vantagens resultantes da modificação de betumes com polímeros, estas são a 

maior recuperação elástica (elastómeros), o aumento do ponto de amolecimento, a diminuição 

da penetração, maior ductilidade e viscosidade mais elevada. No entanto, a modificação de 

betume com polímero, tem limitações como:  

 Possíveis problemas de compatibilidade e estabilidade; 

 Aumento do preço. 

Devido aos problemas de estabilidade poderão surgir algumas dificuldades no armazenamento 

do ligante, e devido à viscosidade elevada, poderão ser necessárias elevadas temperaturas de 

mistura e compactação. 

O aumento do preço do ligante devido à modificação com polímero situa-se tradicionalmente 

entre 60 e 100%. Por essa razão, as percentagens de polímeros utilizadas na modificação do 

betume têm vindo a diminuir ao longo dos anos. No entanto, o ciclo de vida do pavimento pode 

aumentar até dez vezes quando se utilizam betumes modificados com polímeros (Becker et al., 

2001). 

A utilização de resíduos plásticos (polímeros reciclados) em vez de polímeros virgens poderá 

ser uma solução para a redução dos custos da utilização de polímeros nas misturas betuminosas. 

Para além da diminuição dos custos, esta solução também deverá ser uma oportunidade de 

reutilização de um resíduo, que até então tem sido desperdiçado em grande quantidade, quer 

pela colocação em aterro, quer por incineração, e que desta forma passará a ser valorizado. 
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De forma a reutilizar uma maior quantidade de resíduos poliméricos, e assim reduzir a 

quantidade destes que são desperdiçados, existe também o interesse na utilização de polímeros 

reciclados pelo método seco. 

Para além da vantagem que o método seco tem de possibilitar a utilização de uma maior 

quantidade de resíduos, este método também é mais económico que o húmido, pois não 

necessita da modificação do ligante, já que os polímeros são adicionados diretamente aos 

agregados. Na literatura também existem alguns estudos que abordam a utilização do processo 

seco. As vantagens e desvantagens encontradas relativas a esses processos serão abordadas mais 

adiante nesta revisão bibliográfica. 

2.4. Modificação de betumes com polímeros reciclados em alternativa a polímeros 

virgens 

Apesar da utilização de polímeros virgens melhorar as propriedades da mistura betuminosa, a 

utilização de polímeros reciclados poderá apresentar um resultado equivalente na melhoria do 

desempenho dos pavimentos rodoviários (Fuentes-Auden et al., 2008), desde que se faça uma 

adequada seleção dos polímeros e se efetue um estudo rigoroso das condições de produção 

(Perez-Lepe et al., 2003). 

Dos dois métodos principais usados para adicionar polímeros às misturas betuminosas, 

nomeadamente a modificação do betume e a adição de polímeros sólidos às misturas 

betuminosas, a modificação do betume é a mais utilizada para esse fim (Kalantar et al., 2012) 

sendo por isso a primeira a abordada neste estudo e só depois o método seco. 

Estudos realizados por Garcı́a-Morales et al. (2004) verificaram que a modificação do betume 

com polímero EVA reciclado melhorou as propriedades do ligante em serviço. A adição de 9% 

de polímero reciclado ao betume aumentou a viscosidade do ligante às temperaturas altas de 

serviço, com consequentes benefícios no desempenho do pavimento, como a redução das 

deformações permanentes. Às temperaturas de produção e aplicação das misturas betuminosas 

a viscosidade do ligante demonstrou ser suficientemente baixa para permitir a sua fácil 

aplicação no pavimento. 
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Betumes modificados com polietileno reciclado demonstraram melhorar as características das 

misturas, como maior resistência à deformação permanente, bem como ao fendilhamento 

térmico e por fadiga. Devido à elevada viscosidade, a percentagem de polímero não deverá 

exceder os 5%, uma vez que com valores superiores a este a viscosidade do ligante a 135 °C 

ultrapassa os limites de trabalhabilidade, que de acordo com AASHTO MP1 deverão ser 

inferior a 3,0 Pa·s (Fuentes-Auden et al., 2008). 

Estudos realizados por Naskar et al. (2010) também concluíram que a adição de resíduos 

plásticos (5%) ao betume melhorou o desempenho do ligante. De acordo com este estudo a 

adição do resíduo plástico promoveu melhorias em termos de propriedades térmicas, reológicas 

e físicas dos ligantes. No entanto este estudo não especifica quais os polímeros constituintes 

dos resíduos plásticos. 

Casey et al. (2008) elaboraram um estudo bastante completo sobre a modificação de betumes 

com diversos resíduos plásticos: resíduos de polietileno de baixa, alta e média densidade 

(PEBD, PEAD, PEMD), utilizados normalmente em embalagens, resíduos de polipropilenos 

(PP) frequentemente usados em palhas e embalagens de doces, resíduos de policloreto de vinilo 

(PVC) usados em tubos de canalização e acessórios, resíduos de tereftalato de polietileno (PET) 

usados em tubos de canalização e resíduos de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), usados 

em dispositivos eletrónicos como computadores e telefones. 

Logo na fase inicial desse estudo foram rejeitados os resíduos de PET, PVC, ABS e PEMD. 

Segundo os autores, o ABS, foi rejeitado pelo facto de não ter fundido, e devido à sua elevada 

rigidez que obrigou ao processamento de partículas de dimensões demasiado elevadas. Na 

realidade o ABS não fundiu, não pela dimensão das partículas, mas sim pelo facto de este ser 

um polímero amorfo. O PET e o PVC foram rejeitados logo à partida devido ao seu elevado 

ponto de fusão. Os resíduos de PEMD foram rejeitados pois não fundiram à temperatura 

esperada. 

A principal conclusão desse estudo foi apresentar o PEAD e o PEBD reciclados como os mais 

promissores, com uma percentagem otimizada de 4% em relação ao betume. Em termos de 

deformações permanentes, estes ligantes não obtiveram um desempenho tão elevado como a de 

um betume modificado comercial. No entanto apresentaram melhor desempenho do que um 

ligante não modificado. Foi também estudada a melhoria da estabilidade com a adição de ácido 
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polifosfórico (APP) e dietilenotriamina (DETA), e o estudo concluiu que o melhor desempenho 

em termos de estabilidade foi conseguido com a adição ao betume de 0,8% de APP a 160 °C 

durante 60 minutos. 

Alguns sistemas mistos contendo os polímeros reciclados EVA, PEBD, ABS, e borracha de 

pneus, também foram estudados. No entanto a borracha reciclada de pneu já é amplamente 

conhecida na modificação de betumes, e também neste estudo demonstrou ser o aditivo mais 

interessante para o desempenho das misturas a baixas temperaturas de serviço. O sistema misto 

de EVA mais PEBD demonstrou-se adequado para altas temperaturas de serviço, mas a 

quantidade de polímero deverá ser ajustada para que a viscosidade não ultrapasse limites que 

interfiram com a trabalhabilidade do ligante. 

Depois de observado o comportamento da modificação com a borracha a baixas temperaturas 

e do sistema misto de EVA mais o PEBD a altas temperaturas de serviço, o estudo seguiu com 

a avaliação do sistema misto contendo os três resíduos poliméricos, que confirmou-se ser uma 

formulação interessante em termos de comportamento numa vasta gama de temperaturas. 

Através de ensaios de calorimetria verificou-se que existem diferentes graus de compatibilidade 

entre os polímeros usados e o betume. O ABS reciclado não demonstrou qualquer 

compatibilidade com o betume, ao contrário do EVA reciclado e especialmente o sistema misto 

de PEAD reciclado mais EVA que apresentaram grande compatibilidade com o betume 

(Garcia-Morales et al., 2006). 

Resumidamente, de entre os polímeros reciclados estudados, os que se apresentam como sendo 

mais promissores, são a já conhecida borracha recuperada de pneus usados, o EVA, seguido 

pelos polietilenos de alta e baixa densidade. 

Verificou-se ainda que poderia ter interesse avaliar no presente estudo não só o comportamento 

dos sistemas isolados de polímeros reciclados, como também os sistemas mistos. Também 

poderia ser interessante a observação de sistemas mistos com polímeros reciclados e uma 

pequena percentagem de polímeros virgens. 
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2.5. Fatores que influenciam as propriedades dos ligantes modificados com polímeros 

A proporção de polímero virgem com utilização mais comum no passado foi de cerca de 5 ou 

6%, mas nos últimos anos têm-se usado menores quantidades 2-3% (Giavarini et al., 1996) No 

entanto, devido ao seu baixo custo, os polímeros reciclados poderão ser usados em maior 

quantidade ou em sistemas mistos (por exemplo, elastómeros e termoplásticos conjugados de 

forma a tentar somar as vantagens que cada um proporciona ao ligante numa maior gama de 

temperaturas). 

A utilização de resíduos poliméricos em vez de polímeros virgens poderá mesmo obrigar a uma 

incorporação em maiores quantidades, uma vez que os resíduos já passaram pelo processo de 

envelhecimento e algumas das propriedades desses polímeros poderão já ter sido alteradas ou 

perdidas. Assim, uma maior quantidade de polímero deverá à partida ser necessária para atingir 

um desempenho adequado. 

A percentagem de polímero e outros parâmetros associados às suas propriedades, tais como, 

composição química, estrutura, massa molecular média, distribuição da massa molecular, grau 

de ramificação, cristalinidade entre outros, podem afetar o processo de modificação dos 

betumes (Giavarini et al., 1996, Morgan e Mulder, 1995). 

As propriedades mecânicas do ligante e a sua micromorfologia bem como a estabilidade da 

mistura são influenciadas pela natureza do betume. Em relação à natureza do betume, para uma 

adequada dissolução e expansão do polímero, o betume tem de conter frações de óleo 

suficientes. O polímero e o betume também devem ser compatíveis e manter esta 

compatibilidade durante o armazenamento e utilização. No entanto este é um objetivo difícil de 

alcançar, devido à grande diferença na massa molecular e estrutura, viscosidade e densidade 

dos componentes de betume modificado com polímero. 

Quando um polímero se dispersa convenientemente no betume, pode obter-se uma mistura 

homogénea (compatibilidade termodinâmica), ou pelo contrário pode ocorrer a separação de 

fases como consequência de uma mistura heterogénea (incompatibilidade termodinâmica) 

formando-se uma fase rica em polímero e uma rica em betume. Se o betume e o polímero são 

totalmente incompatíveis, e com diferentes densidades, a separação de fases ocorre em grande 

escala, resultando numa separação brusca de ambas as fases. Se pelo contrário o polímero e o 

betume têm algum grau de compatibilidade, e semelhantes densidades a separação pode ocorrer 
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a escala microscópia, perdendo-se de forma clara a delimitação entre as fases. Em casos com a 

adição de quantidades suficientes de polímero (normalmente entre 4 e 6% em peso de polímero 

(Read, 2003) obteve-se uma morfologia bicontínua (a fase contínua de polímero numa fase 

contínua de betume), produzindo uma rede polimérica. Conforme se aumenta a quantidade de 

polímero consegue-se uma inversão de fases, e o polímero passa a ser a fase contínua com o 

betume a formar a fase dispersa. 

Normalmente o betume tem uma densidade aproximada de 1 g/cm3 a 25 °C e 0,9 g/cm3 a 

160 °C. A densidade dos polímeros é inferior a esta tanto à temperatura ambiente como a altas 

temperaturas. A viscosidade de um polímero a 160 °C está entre 500 a 10000 Pa.s, enquanto a 

do betume está entre 0,1 a 0,2 Pa.s. Assim, à temperatura de armazenamento, a viscosidade do 

polímero é muito maior do que a do betume. Essas grandes diferenças de densidade e 

viscosidade não ajudam a formar uma mistura estável e homogénea (Giavarini et al., 1996). 

No entanto, a questão da compatibilidade e da estabilidade do ligante pode ser contornada ou 

melhorada com a adição de compostos de fósforo, nomeadamente pela adição de ácido 

polifosfórico (APP), que altera a estrutura do betume do tipo solução para uma estrutura do tipo 

gelatinosa (Casey et al., 2008, D'Angelo e Dongre, 2009). 

Betumes tratados com ácido originaram produtos com melhores propriedades físicas e 

reológicas e uma resistência muito melhor ao envelhecimento. Ligantes produzidos com 2-3% 

de polipropileno e tratados com 0,8% o ácido polifosfórico apresentaram boas características e 

ótima estabilidade. Estes apresentaram características muito aproximadas às de um betume sem 

ácido e com 5 ou 6% de polímero. Assim o custo do tratamento com ácido é equilibrado com o 

facto de se utilizar menos polímero, e no entanto o produto obtido é estável ao armazenamento 

a altas temperaturas durante longos períodos (Giavarini et al., 1996). As percentagens de ácido 

polifosfórico que se utilizaram até então para melhoria da estabilidade foram de cerca de 0,5 e 

1,0% (D'Angelo e Dongre, 2009, Zhang e Yu, 2010). 

As condições de mistura também influenciam o grau de modificação do ligante por parte do 

polímero. Em relação à influência do tipo de polímero nas condições de mistura, um polímero 

com maior massa molecular precisa de maior tempo de mistura com o betume e vice-versa. Em 

relação ao tamanho das partículas de polímero, partículas mais pequenas tem maior área de 

superfície por unidade de massa de polímero, tornando a dissolução do polímero mais fácil e a 
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penetração do betume facilitada. Polímeros em pó, consequentemente, dispersam-se e 

dissolvem-se mais rapidamente do que grânulos. 

Por outro lado, o betume também influência as condições de mistura. O betume com baixa 

viscosidade pode pré-dispersar o polímero em si, e acelerar a penetração e expansão das 

partículas de polímero. A baixa viscosidade do betume à temperatura de mistura também pode 

melhorar a desintegração do polímero no misturador (Morgan e Mulder, 1995). 

Existem dois métodos principais para a mistura de betume com o polímero, ou seja, 

misturadores de elevado corte e misturadores de baixo corte. Um misturador de baixo corte é 

composto por um tanque de mistura simples com um agitador de pás. Este pode ser usado para 

misturar o betume com o modificador em pó. O processo de mistura é limitado à expansão e 

dissolução do betume com o polímero. A temperatura é fixa durante a mistura. O misturador de 

alto corte reduz o tamanho das partículas de polímero por corte mecânico e hidrodinâmico. A 

temperatura irá aumentar durante a mistura, de modo a dissolver-se o polímero no betume e 

fazer uma mistura homogénea (Kalantar et al., 2012). 

A duração e temperatura do processo de modificação do betume dependem do tipo de betume 

e da temperatura a que se dá a expansão do polímero. No entanto, a modificação deverá ser 

feita à temperatura mais baixa possível durante o menor tempo possível para a completa 

incorporação do polímero no betume, isto devido a razões ambientais e para minimizar os 

efeitos térmicos no polímero. 

A estrutura e as propriedades do betume modificado com polímeros são função das condições 

de mistura. Quanto maior o tempo de mistura, mais fina a microestrutura do ligante e quanto 

maior a temperatura de mistura mais rapidamente se completa o processo de modificação 

(Becker et al., 2001). 

Assim, os principais aspetos que influenciam as características dos betumes modificados com 

polímeros poderão resumir-se nos seguintes: 

 características do polímero;  

 características do betume;  

 compatibilidade; 

 estabilidade. 
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 condições de mistura, que por sua vez são condicionadas por: 

 natureza do polímero;  

 forma física do polímero; 

 natureza e dureza do betume; 

 tipo do equipamento de mistura; 

 duração e temperatura durante a mistura;  

2.6. Utilização de polímeros reciclados como agregados 

O uso de materiais reciclados como agregados, em substituição dos agregados virgens, ajuda a 

aliviar pressões nos aterros e ajuda na redução da procura e extração de materiais novos. No 

entanto, existem preocupações com o seu desempenho do pavimento, e isso tem impedido o 

uso generalizado de agregados reciclados em tais aplicações (Huang et al., 2007). No entanto 

existem alguns estudos sobre a utilização de polímeros juntamente com os agregados que 

indicam que esta poderá ser uma solução bastante interessante tanto a nível de desempenho do 

pavimento, como a nível económico e ambiental. 

O uso de materiais plásticos reciclados em argamassas e betões tem já sido estudado 

extensivamente. Estes foram utilizados no betão principalmente em duas formas: (i) agregados 

plásticos (AP), como substituição dos agregados naturais e (ii) como fibras plásticas (FP), 

utilizados no betão reforçado com fibras (BRF) (Pacheco-Torgal et al., 2012, Saikia e de Brito, 

2014, Siddique et al., 2008). De acordo com o artigo de revisão de Gu e Ozbakkaloglu (2016) 

foram estudados no betão os resíduos plásticos como agregado de PET, PP, PS, PVC, PU, EPS, 

PEAD, EVA, PU e PEBD. 

Na pavimentação rodoviária a aplicação de borracha de pneu e de outros materiais poliméricos 

pelo método seco (junto com os agregados) também já é um método conhecido, como se pode 

observar nos exemplos seguintes. 

No processo seco, a borracha de pneu moída, normalmente com dimensões entre 0,85-604 mm, 

substitui 1 a 3% dos agregados. Este processo implica o aumento do teor em ligante, no entanto 

ainda assim resulta numa deformação permanente inferior. Em termos de análise acústica, 

alguns estudos em campo revelaram que a modificação pelo método seco com borracha, se 

relaciona com a redução do ruído do tráfego de veículos ligeiros (Huang et al., 2007).  
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Tal como a borracha de pneu, plásticos reciclados podem também substituir uma fração dos 

agregados. Segundo um estudo desenvolvido por (Zoorob e Suparma, 2000) a substituição de 

uma fração de agregado por uma mistura de resíduos de plásticos reciclados (designada no 

estudo como Plastiphalt), predominantemente composto de polietileno de baixa densidade 

(PEBD) resulta, numa mistura de menor densidade que a mistura de controlo convencional. 

Estes substituíram cerca 30% em volume dos agregados convencionais, nas dimensões de 2,36 

a 5 mm, por PEBD, o que resultou numa redução de 16% na densidade da mistura compactada. 

Essa redução na densidade poderá ser vantajosa em termos de custos de transporte ou para a 

sua utilização em tabuleiros de pontes ou em situações de pavimentação em diferentes andares 

como parques de estacionamentos.  

Este estudo concluiu ainda que a substituição parcial de agregado por LDPE resultou num 

aumento de 2,5 vezes da estabilidade Marshall e na melhoria do valor de quociente Marshall 

(resistência à deformação), em relação à mistura de controlo. Em termos de resistência à tração 

indireta (ITS) os valores da mistura Plastiphalt revelaram-se maiores que a mistura de controlo. 

Os resultados da deformação Marshall e ITS indicam que ao contrário das misturas 

convencionais, que tendem a reduzir a extensão da deformação na rotura à medida que a 

resistência da mistura aumenta, as misturas Plastiphalt combinam aumento da resistência com 

melhoria na capacidade de deformação. A incorporação de resíduos plásticos pelo método seco, 

tal como na mistura Plastiphalt têm ainda como vantagem não acarretar nenhuma modificação 

nas instalações, nem na técnica de produção da mistura betuminosa. 

Um estudo incentivado pela Environment Agency UK e a Waste & Resources Action Program 

(WRAP, 2013) teve como objetivo desenvolver misturas betuminosas com incorporação de 

resíduos como agregados. No referido estudo, através de uma pesquisa de mercado, os autores 

chegaram à conclusão de que os resíduos mais promissores a ser utilizados como agregado 

foram os resíduos plásticos e os agregados sintéticos desenvolvidos a partir de uma combinação 

de resíduos de plásticos e resíduos minerais (Plasmega). Segundo a mesma pesquisa, materiais 

compósitos termoendurecíveis deverão ser outra potencial fonte de material plástico que 

poderia ser usado como agregado, nomeadamente nas misturas betuminosas. 

O referido estudo avançou para a componente laboratorial com a utilização de Plasmega como 

parte dos agregados. A mistura betuminosa estudada incluiu a substituição de 20% do material 
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agregado mineral por Plasmega. De acordo com os resultados dos ensaios em laboratório, as 

conclusões foram as seguintes: 

 Densidade reduzida em comparação com a mistura de controlo; 

 Trabalhabilidade da mistura não muito diferente da mistura convencional; 

 Melhoria da resistência ao fendilhamento a baixas temperaturas em relação à mistura 

convencional; 

 Melhor resistência à deformação (rodeiras) a altas temperaturas em comparação com a 

mistura convencional; 

 Resistência à ação da água comparável à da mistura convencional. 

No entanto, existem também custos adicionais na utilização de Plasmega, tais como o custo 

para o processamento do material, o aumento do consumo de betume e consumo de energia 

adicional para sobreaquecimento do agregado mineral durante a produção da mistura 

betuminosa. 

Jeong et al. (2011) concluíram que misturas com um peso equivalente a 12% do ligante em 

resíduos de polietileno utilizado como agregado, apresentaram ter maior resistência às 

deformações permanentes que as misturas convencionais. No entanto nesse estudo não se 

avaliaram as propriedades a baixas temperaturas e a suscetibilidade à água. O estudo realizado 

por Awwad e Shbeeb (2007) chegou às mesmas conclusões, mas neste as misturas também 

apresentaram como vantagem maior resistência à fadiga e melhor aderência entre o ligante e o 

agregado, o que à partida conduzirá a uma menor suscetibilidade à água. 

A adição de PET reciclado às misturas pelo método seco também já foi avaliada, tendo os 

autores desses estudos concluído que a adição de 4 a 6% de PET à mistura também deverá 

conduzir a uma mistura mais resistente às deformações permanentes, com maior módulo de 

rigidez e com maior resistência à fadiga (Ahmadinia et al., 2012, Baghaee Moghaddam et al., 

2012). 

Uma técnica diferente de aplicar o método seco às misturas betuminosas foi utilizada no estudo 

de Vasudevan et al. (2012). Neste estudo, um sistema misto de polímeros reciclados composto 

por polietileno (PE), poliestireno (PS) e polipropileno (PP), em vez de adicionado como parte 

dos agregados, foi pulverizado sobre estes revestindo-os, ou de certa forma modificando-os. 

Este processo apresentou como vantagem o facto de ser possível utilizar uma maior 
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percentagem de resíduos plásticos, de diminuir a suscetibilidade à água da mistura betuminosa, 

ser realizado in situ e reduzir em 10% da percentagem de betume. 

Estes e outros estudos (Ergun et al., 2005, Qadir e Imam, 2005) concluem de forma resumida 

que as melhorias conseguidas com a utilização de resíduos plásticos na substituição dos 

agregados são predominantemente, a possibilidade de utilização de uma maior quantidade de 

resíduo plástico, a diminuição da densidade da mistura betuminosa, a melhoria da resistência 

às deformações permanentes, maior módulo de rigidez e a melhoria da resistência à ação da 

água e em alguns casos à fadiga.  

No entanto, estes estudos focaram-se predominantemente em polímeros termoplásticos, os 

quais são facilmente recicláveis. Já os termoendurecíveis/reticulados, a utilizar durante a parte 

experimental do presente trabalho, têm o seu processo de reciclagem dificultado devido à sua 

infusibilidade.  

Se for possível utilizar os polímeros reticulados como fração de agregado, mantendo as mesmas 

vantagens dum material termoplástico, será possível adicionar a vantagem de reutilizar um 

resíduo cujo futuro mais provável seria o aterro ou a incineração nas condições atuais de 

aplicação. Esse é um dos principais desafios do trabalho experimental apresentado em seguida. 

Outra vantagem que poderá ser conseguida com a utilização do método seco é a criação de 

pavimentos mais leves, o que poderá ser útil na redução dos custos de transporte e, por exemplo, 

na aplicação de pavimentos em tabuleiros de pontes. Entretanto, nos estudos analisados não foi 

avaliado o comportamento destas misturas a baixas temperaturas. 

Na produção de misturas com polímeros reciclados como agregados, uma vez que o plástico 

não é tão rígido como os agregados naturais, também a questão do ruído produzido na passagem 

dos veículos deverá ser avaliada. Na verdade, o ruído da estrada é afetado por vários fatores, 

incluindo as características da superfície como a rigidez dos agregados (Sandberg e Ejsmont, 

2002). Como consequência, o desenvolvimento de superfícies silenciosas, ou seja, usando 

agregados mais “suaves”, tais como os resíduos de plásticos, poderá ser considerada como um 

método inovador para limitar o ruído, e deverá ser avaliada na fase final deste projeto. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Após concluída a revisão da literatura sobre o tema em que se desenvolveu este trabalho, neste 

capítulo procede-se à descrição dos materiais e métodos utilizados ao longo dos trabalhos de 

doutoramento apresentados nesta Tese.  

Inicialmente foram selecionados os polímeros, os resíduos plásticos e os betumes base a utilizar 

no estudo, com os quais se produziram diversos ligantes modificados. Depois de se proceder à 

caracterização básica desses ligantes, selecionaram-se os mais promissores para uma análise 

mais abrangente das suas propriedades. A caracterização físico-química e reológica dos ligantes 

modificados com resíduos plásticos foi essencial para se atingir um dos objetivos deste trabalho, 

que consiste em selecionar a melhor combinação de resíduos de plástico e betume para uso em 

pavimentação rodoviária. No entanto, o estudo dos ligantes modificados foi precedida pela 

identificação e caracterização dos resíduos plásticos e os polímeros virgens a utilizar para 

modificação dos ligantes. 

Vários ensaios foram realizados aos ligantes de modo a medir as propriedades que permitem a 

categorização do desempenho dos ligantes modificados com os resíduos plásticos, 

nomeadamente no que diz respeito às características básicas, comportamento térmico, 

comportamento reológico e viscoelástico (dentro do regime linear e não-linear), composição 

química e a sua resistência ao envelhecimento. Uma parte significativa deste trabalho foi 

realizado nos laboratórios do Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade do 

Minho, mas também houve um número elevado de ensaios que foi realizado nos laboratórios 

do Departamento de Engenharia de Polímeros (DEP) e do Pólo de Inovação em Engenharia de 

Polímeros (PIEP), ambos associados à Universidade do Minho. 

Depois de selecionados os ligantes modificados com melhor desempenho, foi possível proceder 

à formulação e avaliação das condições de produção de diferentes misturas (contínuas e 

descontínuas, com ou sem resíduos plásticos em substituição parcial dos agregados) com esses 

ligantes. Após concluída a formulação das diversas misturas, seguiu-se para a fase de avaliação 

do seu desempenho, nomeadamente em termos de propriedades mecânicas, superficiais e 

funcionais, e sua possível correlação. Finalmente realizaram-se ensaios de pista com um 

protótipo laboratorial para avaliar a resistência ao rolamento, o ruído produzido no contacto 
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pneu-pavimento e a evolução das características superficiais das misturas quando sujeitas a 

diferentes condições de circulação. 

3.1. Materiais 

3.1.1. Materiais poliméricos utilizados para modificação de betumes 

A primeira fase deste trabalho consistiu na seleção dos polímeros e resíduos plásticos com 

maior potencial para utilização nas misturas betuminosas. Com base na pesquisa bibliográfica 

e em contactos realizados com empresas de reciclagem de plásticos (nomeadamente, Gintegral, 

Geytraplast, Plásticos Alser) chegou-se á conclusão de que os plásticos que existem em maior 

quantidade para reciclagem, e que desse modo podem ter um maior potencial de valorização na 

modificação de betumes, são o polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno de baixa 

densidade (PEBD) e o ABS. De acordo com as informações recolhidas no setor de reciclagem 

de plástico (Gintegral) em Portugal, cerca de 1500 toneladas desses materiais acabam como 

resíduos em aterros em cada ano, com custos diretos e ambientais. 

Entretanto, como resultado da pesquisa bibliográfica verificou-se que entre os polímeros mais 

utilizados comercialmente na modificação de betumes destacam-se o SBS e o EVA (Casey et 

al., 2008). Por esse motivo, o estudo também prosseguiu com a modificação de betumes com 

esses polímeros no seu estado virgem. No caso do polímero EVA também foi possível obter-se 

material reciclado, permitindo comparar as diferenças de comportamento verificadas quando se 

aplica este polímero virgem ou reciclado na modificação do ligante. Este aspeto é importante 

porque os polímeros reciclados costumam estar misturados com outros componentes (fíleres, 

corantes, entre outros) que alteram a sua eficiência. Assim, será possível verificar para este 

polímero em particular se existe uma redução significativa do desempenho pelo facto de se 

utilizar EVA reciclado em substituição de EVA virgem. 

Finalmente, selecionou-se ainda a borracha granulada reciclada de pneus usados para análise 

nesta fase do estudo, por ser um material reciclado tipicamente utilizado de forma comercial na 

modificação de betumes. 

Dado que as dimensões das partículas de polímero são uma variável que pode condicionar as 

condições de modificação dos betumes, considerou-se importante estudar a hipótese de utilizar 
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os polímeros em pó, para além das dimensões originais em que foram fornecidos. Neste sentido, 

os diversos polímeros foram moídos de forma mecânica até terem uma dimensão inferior a 

0,45 mm, sendo necessário congelar os polímeros em azoto líquido durante o processo para 

evitar que os mesmos fundissem durante esse processo.  

A Figura 3.1 apresenta um resumo dos diversos polímeros utilizados nesta primeira fase do 

trabalho (SBS e EVA virgens, bem como PEAD, PEBD, ABS, EVA e borracha de pneus 

reciclados) e das dimensões em que foram utilizados (granulado ou em pó). 

 

Figura 3.1. Polímeros utilizados neste estudo de modificação de betumes, sua origem 

(reciclados ou virgens) e dimensão (pó ou granulado). 

3.1.2. Ligantes betuminosos utilizados como referência e como material de base para 

modificação com polímeros 

Os ligantes betuminosos são responsáveis pelo revestimento dos agregados e sua interligação 

nas misturas betuminosas. De forma a garantir um comportamento adequado ao fim a que se 

destinam, a seleção desses ligantes a utilizar em cada situação específica deve incluir uma 

análise das suas características. Os ligantes convencionais mais utilizados na pavimentação 

rodoviária são os betumes não modificados, mas em situações mais exigentes recorre-se à sua 

modificação com polímeros.  

Os betumes base utilizados neste estudo para serem modificados com os polímeros 

anteriormente referidos, e que são especificados de acordo com a norma EN 12591 (CEN, 

2009a), foram os seguintes: 

 B35/50; 

 B50/70; 

 B70/100; 

 B160/220. 
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Para além dos betumes não modificados já referidos, também foi utilizado neste trabalho um 

ligante modificado comercial (PMB 25/55-65) que é utilizado como referência (material de 

controlo) para análise do desempenho dos restantes betumes modificados. Esse betume é 

especificado pela norma EN 14023 (CEN, 2010e). 

Além do betume modificado PMB 25/55-65, no decorrer deste trabalho também foi utilizado 

como referência (material de controlo) o betume B35/50 como sendo o ligante betuminoso não 

modificado mais comum em Portugal. Já os restantes betumes também foram caracterizados, 

mas apenas foram aplicados como base para produção de alguns betumes modificados. 

O estudo da modificação de ligantes com polímeros iniciou-se com o ligante base mais rígido 

(B35/50), prosseguindo com o estudo de ligantes sucessivamente menos rígidos, para se 

determinar qual o ligante base ótimo a utilizar na modificação com resíduos plásticos. Todos 

estes ligantes foram caracterizados quanto às seguintes propriedades básicas: 

 Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola (A&B), de acordo com a norma 

EN 1427 (CEN, 2007b); 

 Penetração a 25 °C, de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2007a); 

 Resiliência, de acordo com a norma EN 13880-3 (CEN, 2003c); 

 Viscosidade dinâmica, de acordo com a norma EN 13302 (CEN, 2010c). 

3.1.3. Materiais utilizados como agregados 

A matriz de agregados é responsável pela porosidade, resistência à deformação e rugosidade 

das misturas betuminosas, entre outras propriedades. No entanto, dado que este trabalho se 

focou essencialmente no estudo dos ligantes modificados, optou-se por utilizar sempre os 

mesmos agregados minerais para produção de todas as misturas betuminosas, nomeadamente, 

agregados britados e pó de origem granítica (fornecidos pela pedreira Bezerras, de Guimarães), 

e filer calcário (fornecido por Omya, S.A., de Soure). Os agregados minerais foram fornecidos 

nas frações 0/4, 4/6 e 6/14, sendo feitas peneirações para obter as frações 10/14 e 6/12,5 (a 

partir da fração 6/14) e as frações 2/4 e 0,5/2 (a partir da fração 0/4), de modo a ser possível um 

melhor ajuste das curvas granulométricas finais das misturas a estudar. 

Para além desses agregados minerais, também foi avaliada a possibilidade de utilizar resíduos 

plásticos em substituição parcial dos agregados, recorrendo à incorporação desses plásticos pelo 
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método a seco. Dessa forma pretendeu-se aumentar de forma significativa a quantidade de 

resíduos plásticos a ser incorporada na mistura betuminosa, quer para aumentar o seu efeito no 

desempenho final que esta terá no pavimento, quer para diminuir a quantidade de material 

natural aplicado na mistura (cuja extração tem grande impacto ambiental). De entre os resíduos 

plásticos a utilizar para esse fim, e com base na pesquisa bibliográfica e nos contactos realizados 

com empresas de reciclagem de plásticos, verificou-se que o mais forte candidato a ser 

incorporado nas misturas como agregado era o polietileno reticulado (PEX ou XLPE). Esse 

resíduo é proveniente da indústria de cabos elétricos e de canalizações para altas temperaturas. 

Por ser reticulado torna-se difícil a sua reutilização, e por isso não tem sido valorizado, sendo 

por isso depositado em aterro ou incinerado para valorização energética. 

Depois de referidos os diversos materiais minerais e plásticos a utilizar como agregados, 

apresenta-se em seguida a sua composição granulométrica (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1. Granulometria dos agregados minerais e do resíduo plástico (PEX). 

Peneiro 
(mm) 

Fração de agregados minerais PEX 

Filer 0,5/2 2/4 0/4 4/6 6/14 6/12,5 10/14 0,5/4 

20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

14 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,0 100,0 86,6 100,0 

12,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,0 100,0 67,2 100,0 

10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,0 55,1 0,0 100,0 

4 100,0 100,0 67,9 90,8 11,7 6,0 7,7 0,0 95,0 

2 100,0 99,3 1,0 68,9 3,8 4,0 5,1 0,0 31,0 

0,5 100,0 0,0 0,1 36,5 2,6 3,0 3,8 0,0 1,0 

0,125 95,4 0,0 0,0 15,3 1,8 2,0 2,6 0,0 0,0 

0,063 83,5 0,0 0,0 9,8 1,1 1,0 1,3 0,0 0,0 

 

A avaliação das restantes propriedades destes materiais (agregados minerais e PEX) será 

discutida posteriormente, ao caracterizar os polímeros e na formulação das misturas. 

3.2. Caracterização dos materiais poliméricos 

As propriedades dos materiais poliméricos mais importantes para a sua utilização em betumes 

modificados e/ou em misturas betuminosas estão maioritariamente relacionadas com a sua 
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compatibilidade com o betume (no intervalo de temperaturas relativo à produção do ligante ou 

das misturas), inclusive no caso da aplicação do polímero PEX pelo método seco. Assim, todos 

os polímeros foram caracterizados quanto à sua granulometria, dado que as partículas maiores 

são de mais demorada digestão (por fusão ou amolecimento) no betume, e em seguida foram 

avaliados quanto às suas propriedades térmicas/calorimétricas. Depois desses ensaios, foram 

selecionados alguns polímeros com melhor desempenho para caracterização do índice de 

fluidez. Por último, o polímero utilizado como agregado (PEX) foi avaliado quanto ao seu grau 

de reticulação. 

3.2.1. Caracterização granulométrica dos polímeros e dos resíduos plásticos 

As dimensões dos materiais plásticos ou poliméricos relacionam-se diretamente com a 

facilidade de digestão desses materiais no betume, sendo preferível a utilização de polímeros 

com menores dimensões (o que origina custos adicionais de preparação). De facto, a dimensão 

do polímero influencia a morfologia do ligante modificado (distribuição entre a fase polimérica 

dispersa e a fase contínua do ligante betuminoso), bem como a sua estabilidade final. 

Quanto mais pequenas as partículas de polímero, mais fáceis são de digerir no betume, e 

consequentemente maior é equilíbrio de fases no ligante modificado (betuminosa e polimérica), 

originando uma maior estabilidade (Read, 2003). A caracterização granulométrica dos 

polímeros foi realizada de acordo com o preconizado na norma EN 933-1 (CEN, 2012a), de 

onde resulta a variação em termos percentuais do tamanho das partículas de cada material. 

3.2.2. Caracterização térmica dos polímeros e dos resíduos plásticos utilizados na 

modificação de betumes 

Uma das propriedades mais importantes dos materiais poliméricos relaciona-se com o seu 

comportamento térmico, pois este condiciona a sua compatibilidade com o betume e o nível de 

modificação que o polímero promove no ligante. Para a análise térmica foram realizados 

ensaios de calorimetria diferencial de varrimento (DSC, ou Differential Scanning Calorimetry) 

aos resíduos plásticos e aos polímeros virgens para avaliar as temperaturas e entalpias de fusão. 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Ciências de Polímeros do Departamento de 

Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, num equipamento DSC Diamond Pyris. 
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Nesse ensaio, cerca de 10 a 20 mg de amostra de cada polímero foram selados numa cápsula de 

alumínio e, em seguida, aplicou-se o seguinte protocolo de aquecimento e arrefecimento: dois 

ciclos de aquecimento intercalados por um ciclo de arrefecimento, todos eles variando 

entre -40 °C e 160 °C a uma velocidade de 10 °C/min. O primeiro ciclo de aquecimento teve 

como objetivo fornecer o mesmo histórico térmico para todas as amostras. Durante este 

processo é possível avaliar picos endotérmicos correspondentes às temperaturas de fusão de 

cada polímero, a partir das quais será mais fácil realizar a modificação de betumes. 

3.2.3. Determinação do índice de fluidez dos polímeros e dos resíduos plásticos utilizados na 

modificação de betumes 

Para entender a maior ou menor facilidade de dispersão destes polímeros na matriz de betume, 

procedeu-se também à avaliação do modo de fluxo dos materiais poliméricos, através do ensaio 

do índice de fluxo de fusão. Este ensaio foi realizado no Laboratório de Propriedades Físicas 

do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, utilizando o 

equipamento DAVENTEST. 

A medida do índice de fluxo de fusão (MFI, ou Melt Flow Index) fornece informações sobre a 

facilidade de fluxo do polímero fundido. O valor de MFI é definido como a massa de polímero, 

em gramas, que passa durante 10 minutos através de um tubo com um diâmetro e comprimento 

específicos, quando aplicado a ele uma pressão e temperatura predefinida. O ensaio foi 

realizado de acordo com o preconizado na norma EN ISO 1133 (CEN, 1999c), método A.  

3.2.4. Avaliação do grau de reticulação do PEX  

O processo de reticulação de polímeros pode ser mais ou menos eficaz, mas nunca é completo. 

Portanto, torna-se importante determinar o conteúdo de gel (reticulado) do resíduo PEX que se 

pretende utilizar como agregado. No entanto, mesmo ao utilizar o polímero PEX como 

agregado pelo método seco, se uma parte deste material fundir também poderá interagir com o 

betume, modificando-o. 

Inicialmente, e de modo a avaliar visualmente a capacidade do PEX fundir (o que não seria 

possível caso o material fosse totalmente reticulado), colocaram-se algumas partículas de PEX 

numa prensa a 180 °C durante alguns minutos. Depois deste processo foi possível ver que a 
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parte reticulada das partículas de PEX não fundiu, nem amoleceu, mas outra parte deste material 

fundiu, demonstrando que não está reticulada. 

Em seguida, para quantificar a percentagem de material reticulado, o resíduo PEX foi 

submetido ao ensaio solubilidade para determinação do teor de gel. Neste ensaio, uma amostra 

de PEX com uma massa conhecida é imersa em Xileno, que depois é fervido por 24 horas. A 

componente solúvel é depois retirada, sendo a amostra restante (gel) seca e pesada. O resultado 

do ensaio é a percentagem de gel da amostra, ou seja, a parte reticulada. 

3.3. Seleção dos materiais poliméricos a utilizar para caracterização avançada dos 

ligantes modificados 

A caracterização dos materiais poliméricos, referida anteriormente, já deu orientações para a 

seleção dos polímeros mais adequados a utilizar na modificação dos ligantes. No entanto, 

considerou-se importante avaliar efetivamente a influência de todos esses polímeros nas 

características básicas dos betumes modificados correspondentes, para assim selecionar mais 

criteriosamente os materiais poliméricos a utilizar na fase seguinte de caracterização avançada 

dos ligantes modificados. 

Dado que o número de polímeros a estudar nesta fase era elevado, e de forma a reduzir o número 

de amostras em análise, utilizou-se um único betume base (B35/50) para modificação com os 

diversos polímeros. Assim, a única variável em análise foi o material polimérico e a sua 

granulometria (ver Figura 3.1), de forma a ser possível uma comparação direta entre todos eles 

no que diz respeito à sua adequação para modificação do betume. Nesta fase todos ligantes 

modificados foram produzidos com 5% de material polimérico, com 1 hora de digestão a 180 °C 

num misturador IKA RW20 à velocidade de agitação de 350 rpm (condições essas definidas 

com base nas propriedades dos polímeros já verificadas e na revisão bibliográfica). Os ligantes 

modificados resultantes foram caracterizados em relação às seguintes propriedades: 

 Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola (A&B), de acordo com a 

norma EN 1427 (CEN, 2007b); 

 Penetração a 25 °C, de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2007a); 

 Resiliência, de acordo com a norma EN 13880-3 (CEN, 2003c); 

 Viscosidade dinâmica, de acordo com a norma EN 13302 (CEN, 2010c); 
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 Estabilidade ao armazenamento, de acordo com a norma EN 13399 (CEN, 2010d). 

Estas propriedades dos ligantes modificados foram comparadas com as do PMB comercial 

(PMB 25/55-65), aqui utilizado como material de controlo para seleção dos ligantes 

modificados com as características pretendidas.  

O processo de avaliação inicial envolveu a incorporação dos polímeros novos e reciclados com 

as suas dimensões iniciais no betume base (B35/50), com o objetivo de verificar se as dimensões 

em que eram fornecidos seriam adequadas para este processo de modificação do ligante. Isso 

eliminaria custos associados, entre outros, à moagem do polímero em pó ou à necessidade de 

adquirir um misturador de alto corte com maior capacidade de dispersão dos polímeros no 

betume (devido à elevada velocidade de agitação). No entanto, desde logo foi evidente que 

essas dimensões do polímero não permitiam uma rápida digestão no betume, pelo que a variável 

granulometria (ou seja, polímero em pó) também foi estudada logo em seguida. 

A estabilidade de armazenamento dos betumes modificados foi avaliada por ser uma das 

características importantes a observar caso se pretenda criar e comercializar um novo produto 

competitivo que pode ser usado sem os inconvenientes relacionados com a necessidade de uma 

unidade de modificação de ligante perto da central betuminosa. No entanto, convém salientar 

que existem soluções alternativas quando os betumes modificados não garantem a estabilidade 

ao armazenamento especificada, e que consistem na utilização de tanques de armazenamento 

com contante agitação do ligante, e não obrigatoriamente a necessidade de produção do ligante 

modificado no local (junto da central betuminosa). 

Depois desta fase foi possível concluir quais os materiais poliméricos que influenciaram de 

forma mais positiva o comportamento dos ligantes modificados. Assim, apenas esses polímeros 

foram utilizados na produção de novos ligantes modificados que foram alvo de uma 

caracterização mais avançada, nomeadamente em termos de: 

 Propriedades químicas, através de ensaios de espectroscopia FTIR (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy); 

 Propriedades reológicas, através de ensaios em varrimento de frequências (Frequency 

Sweep) e de ensaios de fluência e recuperação sob tensão múltipla (MSCR ou Multiple 

Stress Creep Recovery); 

 Propriedades morfológicas, através de ensaios de microscopia de fluorescência (MF). 
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O ensaio de FTIR foi realizado aos materiais poliméricos, ao betume base e aos ligantes 

modificados resultantes, de modo a perceber quais as alterações químicas resultantes na 

interação entre estes materiais. O equipamento utilizado neste ensaio foi o FTIR Jasco, do 

Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, e o método de ensaio 

foi por transmitância. Em termos de produção de amostras, para dos materiais poliméricos foi 

simplesmente realizado um filme muito fino, moldado entre folhas de teflon com recurso a uma 

prensa a 180 °C. Já para as amostras de ligante (base ou modificado), estas foram dissolvidas 

em clorofórmio numa razão de 10% e essa solução foi colocada numa lamela de kGR (brometo 

de potássio). Após evaporado o clorofórmio é realizado o ensaio. Antes disso é realizado o 

ensaio sem amostra de modo a ter o espectro ambiente, que será automaticamente subtraído ao 

resultado de ensaio. O resultado final do ensaio FTIR é o espectro da transmitância de 

infravermelho (%) de cada amostra em função do número de onda, entre 4500 e 400 cm-1. 

Embora existam outros métodos para determinar propriedades reológicas, os ensaios 

oscilatórios tendem a ser as melhores técnicas para representar e avaliar o comportamento do 

ligante betuminoso (Olard e Di Benedetto, 2005). Os dois ensaios reológicos descritos em 

seguida enquadram-se nesse tipo de técnicas de avaliação dos ligantes betuminosos, e foram 

realizados em reómetros de corte dinâmico (DSR ou Dynamic Shear Rheometer) específicos, 

ambos do Laboratório de Reologia do Departamento de Engenharia de Polímeros. 

O ensaio de caracterização reológica por varrimento de frequências (frequency sweep) foi 

realizado utilizando um reómetro rotacional TA instruments AGR2 sob controlo de extensão. 

No ensaio foram utilizadas as geometrias de pratos paralelos de 40 mm de diâmetro e 1 mm de 

gap. Os ensaios dinâmicos foram realizados num intervalo de temperaturas entre 30 e 80 °C, e 

frequências entre 100 e 0,01 Hz. A extensão máxima de corte foi sempre mantida abaixo do 

limite viscoelástico linear das amostras, dentro do qual se pretendia avaliar o comportamento 

dos ligantes betuminosos. A validade do princípio de sobreposição tempo-temperatura para 

estes materiais neste regime de comportamento linear permitiu a construção das curvas mestras 

para uma temperatura de referência de 60 °C, deslocando os varrimentos em frequências 

medidos às diferentes temperaturas ao longo do eixo das frequências formando uma curva 

contínua de módulo (Pa) ou ângulo de fase (°) em função da frequência (Hz). 

O ensaio MSCR foi realizado para avaliar o comportamento de fluência e recuperação dos 

ligantes, sendo efetuado à temperatura de 64 °C que corresponde à temperatura elevada do grau 
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PG mais representativa em Portugal. Este ensaio permite determinar a variação da resposta 

elástica e da dependência da tensão que os polímeros em estudo transitem ao betume, o que está 

relacionado com a resistência à deformação permanente dos pavimentos rodoviários. O 

reómetro utilizado neste ensaio foi o StressTech HR com uma geometria de pratos paralelos 

(40 mm de diâmetro e 1 mm de gap). O procedimento do ensaio foi o preconizado na norma 

AASHTO TP 70-11 (AASHTO, 2011), resultando do ensaio a conformidade não-recuperável 

(Jnr) que corresponde à deformação não recuperada (%) em função da tensão (Pa) aplicada. 

Por último, a microscopia de fluorescência em ligantes betuminosos baseia-se no princípio de 

que os materiais poliméricos incham devido à absorção de alguns constituintes fluorescentes 

do betume base e, portanto, a fase rica em betume parece escura, enquanto a fase rica em 

polímero aparece fluorescente (Kalantar et al., 2012). Desta forma é possível verificar como se 

encontram dispersos os polímeros no betume para cada um dos ligantes modificados em análise. 

Este ensaio/observação foi realizado utilizando o microscópio Olympus BH2-RFCA, a máquina 

fotográfica Leica e o software Leica Aplication Suite. Para a preparação das amostras, após a 

produção do ligante foi colocada uma gota deste entre duas lamelas, de modo a garantir uma 

superfície suficientemente plana para o tipo de observação a realizar. 

3.4. Avaliação das condições de produção dos ligantes modificados 

Na fase anterior estudaram-se todos os materiais poliméricos, mantendo-se inalteradas as outras 

condições de produção. Nessa fase concluiu-se que os ligantes modificados com SBS (virgem) 

e EVA e PEAD (resíduos) eram os mais interessantes para prosseguir o estudo. 

Nesta nova fase produziram-se novos ligantes modificados, mas agora para se definirem quais 

as variáveis que mais influenciam as condições de produção. Para se reduzir o número de 

variáveis em análise nesta fase, optou-se por se iniciar o estudo apenas com o material 

polimérico de mais difícil digestão no betume, ou seja, o SBS. Este polímero é amorfo e 

apresentou menor índice de fluidez. Assim, considerou-se que ao garantir condições de digestão 

adequadas para o SBS, estaria garantido o processo de produção para os restantes polímeros. 

Nesse sentido, ao avaliar a influência das condições de produção dos betumes modificados 

foram estudadas diversas variáveis, nomeadamente: 

 Tipo de misturador utilizado; 

 Tempo de digestão do polímero; 
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 Percentagem de polímero no betume modificado; 

 Tipo de betume base (B35/50, B50/70 e B70/100) utilizado no betume modificado; 

 Temperatura de produção do ligante modificado; 

 Influência do uso de aditivo estabilizador (ácido polifosfórico ou APP). 

Através da pesquisa bibliográfica sobre formas de melhorar a estabilidade ao armazenamento 

dos ligantes modificados surgiu a possibilidade de utilizar aditivos, de entre os quais se destacou 

o ácido polifosfórico ou APP (Masson, 2008). As percentagens de APP normalmente utilizadas 

variam de 0,5 a 1,0%, o que também serviu de referência para este estudo. A produção dos 

ligantes modificados com ácido foi feita adicionando o APP ao betume base que se encontrava 

a 180 °C, com agitação a 7000 rpm no misturador de alto corte (IKA ULTRA TURRAX T65) 

durante 20 minutos à mesma temperatura. Em seguida foi adicionado o polímero, que também 

foi misturado nesse misturador a 7000 rpm, à mesma temperatura, por mais 20 minutos. 

Num segundo momento reintroduziu-se a variável material polimérico (como alternativa ao 

SBS), utilizando de novo o polímero EVA que se prevê ser o de mais fácil digestão no betume 

devido à sua reduzida temperatura e entalpia de fusão e elevado índice de fluidez.  

O objetivo desta fase do estudo foi definir quais as condições de produção que mais contribuem 

para se conseguir desenvolver um ligante modificado com propriedades semelhantes ao PMB 

comercial. Essa comparação foi feita novamente recorrendo aos ensaios de caracterização dos 

ligantes betuminosos anteriormente referidos, nomeadamente: 

 Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola (A&B), de acordo com a norma 

EN 1427 (CEN, 2007b); 

 Penetração a 25 °C, de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2007a); 

 Resiliência, de acordo com a norma EN 13880-3 (CEN, 2003c); 

 Viscosidade dinâmica, de acordo com a norma EN 13302 (CEN, 2010c); 

 Estabilidade ao armazenamento, de acordo com a norma EN 13399 (CEN, 2010d); 

 Microscopia de fluorescência. 

Finalmente, foi possível definir quais as condições de produção que mais influenciam a 

modificação de ligantes betuminosos, que se verificou serem o tipo de ligante base e a 

percentagem de polímero. Assim, por último foi avaliada a influência que essas condições de 

produção tinham para os dois resíduos plásticos considerados mais promissores neste estudo 
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(ou seja, EVA e PEAD, dado que o polímero SBS era virgem). De novo, os ensaios de 

caracterização dos ligantes modificados utilizados nesta análise final foram os seguintes:  

 Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola (A&B), de acordo com a norma 

EN 1427 (CEN, 2007b); 

 Penetração a 25 °C, de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2007a); 

 Resiliência, de acordo com a norma EN 13880-3 (CEN, 2003c); 

 Viscosidade dinâmica, de acordo com a norma EN 13302 (CEN, 2010c). 

3.5. Caracterização avançada dos ligantes modificados desenvolvidos com resíduos 

plásticos 

Esta fase do estudo foi limitada a um número muito reduzido de ligantes betuminosos, que 

resultaram de todo o processo de seleção efetuado nas fases anteriores do trabalho. Isso decorre 

da maior complexidade de alguns dos ensaios realizados, que não permitiram por isso estudar 

um maior número de amostras. Assim, esta fase serviu para realizar uma caracterização 

avançada dos ligantes modificados desenvolvidos com resíduos plásticos e com melhor 

desempenho (5% EVA e betume B70/100; 5% PEAD e betume B70/100), além dos betumes 

de referência comerciais (betume não modificado B35/50; betume modificado PMB 25/55-65). 

3.5.1. Avaliação das propriedades calorimétricas dos ligantes modificados desenvolvidos 

com resíduos plásticos 

Já foram realizado ensaios calorimétricos DSC para caracterização dos polímeros em estudo, 

como descrito anteriormente. No entanto, nesta fase também se realizaram ensaios DSC ao 

betume base e aos ligantes modificados, de modo a perceber possíveis alterações nos pontos de 

fusão dos polímeros após interação com o betume. Manteve-se o mesmo o protocolo de ensaio 

e o mesmo método de preparação de amostras atrás referido para caracterização dos polímeros. 

Ou seja, o ensaio foi realizado num equipamento DSC Diamond Pyris, no qual cerca de 10 a 

20 mg de amostra de ligante foram selados numa cápsula de alumínio, aplicando-se em seguida 

dois ciclos de aquecimento e um de arrefecimento variando de -40 °C a 160 °C com uma 

velocidade de 10 °C/min. Desta forma foi possível determinar os picos endotérmicos 

correspondentes às temperaturas de fusão de cada polímero após a sua incorporação nos 

betumes modificados. 
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3.5.2. Avaliação das propriedades morfológicas dos ligantes modificados desenvolvidos com 

resíduos plásticos 

A morfologia de fluorescência dos ligantes modificados com resíduos plásticos foi avaliada 

com o objetivo de compreender a forma como os polímeros se encontram dispersos no betume, 

o que contribuí para uma maior ou menor estabilidade destes ligantes. Para além de preparadas 

amostras de ligante modificado para análise morfológica logo após a sua produção, também se 

recolheram amostras do topo e base dos tubos com ligante após o ensaio de estabilidade ao 

armazenamento, para verificar como varia a morfologia do ligante (ocorrência de separação de 

fase). Neste caso, as amostras de ligante modificado armazenado foram congeladas (-10 °C), 

cortando-se amostras da base e do topo do tubo de armazenamento, que tiverem que ser 

reaquecidas para serem moldadas na lamela do ensaio de microscopia. Após a preparação das 

amostras, este ensaio/observação foi realizado utilizando o microscópio Olympus BH2-RFCA, 

a máquina fotográfica Leica e o software Leica Aplication Suite para a aquisição das imagens. 

3.5.3. Avaliação das propriedades reológicas no regime linear dos ligantes modificados 

desenvolvidos com resíduos plásticos  

A caracterização reológica linear dos ligantes desenvolvidos com resíduos plásticos foi 

realizada por ensaios de varrimento em frequências (frequency sweep), cujo método já foi 

apresentado anteriormente. No enanto, nesta fase utilizou-se este ensaio para caracterizar os 

ligantes modificados otimizados (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100) e os ligantes de 

referência (B35/50 e o PMB 25/55-65). O ensaio foi realizado num reómetro rotacional TA 

instruments AGR2 sob controlo de extensão (mantida abaixo do limite viscoelástico linear das 

amostras), com geometria de pratos paralelos de 40 mm de diâmetro e 1 mm de gap. Os ensaios 

dinâmicos foram realizados num intervalo de temperaturas entre 30 e 80 °C, e frequências entre 

100 e 0,01 Hz. Os resultados obtidos permitiram construir as curvas mestras de módulo (Pa) e 

ângulo de fase (°) em função da frequência (Hz) para uma temperatura de referência de 60 °C. 

3.5.4. Avaliação das propriedades reológicas no regime não-linear dos ligantes modificados 

desenvolvidos com resíduos plásticos  

Nesta fase do trabalho pretendeu-se avaliar a resposta viscoelástica não-linear dos ligantes 

modificados desenvolvidos com resíduos plásticos (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100) 
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através de ensaios reológicos oscilatórios de corte em grande amplitude (LAOS de Large 

Amplitude Oscilatory Shear) realizados em diferentes condições, procedendo à análise dos 

dados através da Transformada de Fourier (FTR de Fourier Transform Rehology). Para se 

compreender as alterações que os resíduos plásticos impõem ao betume base (B70/100), este 

também foi avaliado por este método, bem como o ligante de referência B35/50. Nesta fase do 

estudo não se avançou com o estudo do PMB comercial, dado que por motivos comerciais não 

foi possível conhecer o tipo e quantidade de polímero utilizado na sua composição. 

Esta avaliação foi realizada nos laboratórios do PIEP no âmbito do projeto PLASTIROADS, 

em colaboração com Emma González e o Doutor Loic Hilliou, e os principais resultados desta 

parte do estudo foram publicados num artigo (Gonzalez et al., 2016). Estes ensaios foram 

realizados à temperatura ambiente de 20 °C, num reómetro de alta precisão e linearidade que 

funciona em controlo de extensão (reómetro ARES, da TA instruments), e que está equipado 

com sistema para torção de amostras em barras retangulares (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Representação da geometria de ensaio e da amostra para avaliação da resposta 

não-linear dos ligantes em estudo. 

Para estes ensaios, os ligantes em estudo foram moldados em barras, derramando-os 

diretamente após a sua produção em moldes de borracha de dimensões específicas (4,7 mm de 

espessura, 11,8 mm de largura e altura de 25,0 mm). A força de aperto das amostras na 

geometria do reómetro foi controlada com uma chave de torque TOHNICHI (1,8-2,0 cN.m). 

Todos os ensaios foram realizados dentro do intervalo de linearidade do reómetro, garantindo 

assim que, nas condições ensaiadas, a não-linearidade registrada fosse inerente às amostras e 

não consequência de imperfeições do reómetro. 
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A Transformada de Fourier na análise reológica (FTR) de materiais já foi aplicada com sucesso 

para medir a ramificação das cadeias de polímero, a diferenciação entre latexes e a fadiga ou 

fendilhamento de resinas adesivas (Hilliou, 2004). Portanto, a FTR parece ser a ferramenta 

adequada para estudar as características estruturais e mecânicas dos materiais submetidos ao 

envelhecimento mecânico ou à fadiga, como os ligantes utilizados em pavimentos. 

Para a análise da Transformada de Fourier (FT de Fourier Transform), os sinais do motor do 

reómetro e do transdutor foram digitalizados usando um conversor analógico a digital (ADC) 

de 12 bits da National Instruments (modelo DAQPad-6020E). A amostragem de dados foi 

realizada usando programas de Lab View desenvolvidos por Hilliou (2004), bem como a 

Transformada de Fourier dos dados digitalizados. 

Todos os ensaios foram realizados dentro do regime viscoso do ligante (δ>45°). A comparação 

entre as características LAOS-FTR das amostras foi feita usando uma abordagem reológica, 

com todos os ligantes comparados no mesmo ângulo de mudança de fase (δ) ou no mesmo 

número Deborah (De). Para cada condição e variável ensaiada resultou um espectro da 

transformada de Fourier, pelo que as conclusões serão retiradas através da observação das 

intensidades do sinal das harmónicas. 

A intensidade dos sinais é apresentada em função da intensidade fundamental (In / I1) porque 

desta forma é menos vulnerável a erros, e mais útil para fazer comparações entre amostras 

(Hyun et al., 2011). A intensidade dos sinais relativa pode ser ímpar (I3/I1, I5/I1, I7/I1, ...) ou par 

(I2/I1, I4/I1, I6/I1, ...). No âmbito da FTR, as harmónicas ímpares estão relacionadas a fenómenos 

não-lineares reversíveis, como deformações da microestrutura reversíveis, e por outro lado as 

harmónicas pares estão relacionados a fenómenos não-lineares irreversíveis, tais como erros 

experimentais (por exemplo, deslizamento da amostra). Assim, para a análise a realizar vão ser 

consideradas apenas as harmónicas ímpares, sendo desejável que as harmónicas pares tenham 

uma reduzida intensidade. 

3.5.5. Avaliação do envelhecimento dos ligantes modificados desenvolvidos com resíduos 

plásticos 

Nesta fase do trabalho o envelhecimento dos ligantes foi avaliado de duas formas distintas, 

nomeadamente: i) através do ensaio RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test) de envelhecimento 
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acelerado dos ligantes em estufa; ii) através da produção de misturas betuminosas com os 

ligantes em estudo (processo durante a qual ocorre envelhecimento dos mesmos), e posterior 

recuperação dos ligantes para caracterização do envelhecimento. A recuperação dos ligantes 

para avaliação do envelhecimento causado pelo processo de produção de misturas permite ainda 

avaliar a eficácia do processo de recuperação. 

Assim, inicialmente procedeu-se ao envelhecimento dos ligantes durante 75 minutos, a 163 °C, 

no equipamento RTFOT. Este é o procedimento normalmente utilizado para avaliação do 

envelhecimento a curto prazo dos ligantes, de acordo com a norma EN 12607-1 (CEN, 2007c).  

Em seguida, para além do ensaio normalizado de simulação do envelhecimento já referido, 

também se procedeu à produção de misturas e recuperação dos ligantes envelhecidos durante a 

fase de produção das misturas, de modo a verificar se ambos os procedimentos originam 

resultados semelhantes. Nesse sentido, foram produzidas misturas do tipo AC14 Surf (as mais 

correntes em Portugal, cuja formulação será apresentada posteriormente no Capítulo 5) com os 

ligantes modificados desenvolvidos neste trabalho (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100) e com 

o ligante de referência (B35/50), com as quais foram compactados provetes no compactador 

Marshall (EN 12697-30 (CEN, 2012f)). 

O envelhecimento dos ligantes betuminosos divide-se em curto prazo (devido ao processo de 

produção das misturas) e longo prazo (durante o serviço do pavimento). Numa tentativa de se 

envelhecer o ligante das misturas para além da fase de produção, procurando simular o 

envelhecimento a longo prazo, foi realizado um endurecimento adicional de parte da mistura 

através da sua exposição à temperatura de 163 °C durante 2 horas, antes de serem compactados 

outros provetes no compactador Marshall (CEN, 2012f). 

Em seguida, todos os provetes foram caracterizados volumetricamente com base nas normas 

EN 12697-5 (CEN, 2009b) e EN 12697-6 (CEN, 2012c) e sujeitos ao ensaio de tração indireta 

de acordo com o preconizado na norma EN 12697-23 (CEN, 2003b), realizando ensaios a duas 

temperaturas de ensaio (20 °C e 40 °C) para simular diferentes condições de serviço. Estes 

ensaios procuraram avaliar qual o efeito do envelhecimento sobre esta propriedade. 

Depois ensaiar todos os provetes, os mesmos foram desagregados e submetidos à recuperação 

do ligante de acordo com o procedimento preconizado na norma EN 12697-3 (CEN, 2013b). A 
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recuperação foi realizada por meio de separação por centrifugação, utilizando o tolueno como 

solvente. Após os processos de centrifugação (lavagem dos grossos e separação dos finos) 

seguiu-se a separação do betume por evaporação do solvente num evaporador rotativo. 

Finalmente, os três ligantes estudados nesta fase (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100; B35/50) 

foram caracterizados antes e após envelhecimento (quer as amostras envelhecidas no RTFOT, 

quer as amostras recuperadas depois de envelhecidas através da produção de misturas). Essa 

caracterização seguiu vários métodos de ensaio já referidos anteriormente, nomeadamente: 

 Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola (A&B), de acordo com a norma 

EN 1427 (CEN, 2007b); 

 Penetração a 25 °C, de acordo com a norma EN 1426 (CEN, 2007a); 

 Resiliência, de acordo com a norma EN 13880-3 (CEN, 2003c); 

 Viscosidade dinâmica, de acordo com a norma EN 13302 (CEN, 2010c). 

 Calorimetria DSC (já descrito anteriormente); 

 Espectroscopia FTIR (já descrito anteriormente); 

 Reologia rotacional no DSR, de acordo com a norma EN 14770 (CEN, 2012h). 

Recorreu-se ao reómetro de corte dinâmico (DSR de Dinamic Shear Rheometer) para avaliar 

os parâmetros reológicos (módulo complexo, ângulo de fase e viscosidade complexa) dos 

ligantes antes e após envelhecimento, neste caso com recurso ao controlo de tensão, dentro do 

regime linear viscoelástico das amostras. De acordo com a norma, foram utilizadas duas 

geometrias de pratos paralelos (25 mm de diâmetro e 1 mm de gap, para as temperaturas entre 

46 e 88 °C; 8 mm de diâmetro e 2 mm de gap, para as temperaturas entre 19 e 40 °C. 

Com base em algumas destas propriedades foram calculados índices de envelhecimentos 

(relação entre as propriedades do ligantes antes e após envelhecimento), cujas fórmulas de 

cálculo são apresentados no Capítulo 4 juntamente com os resultados. 

3.6. Formulação e desempenho mecânico das misturas betuminosas em estudo com 

resíduos plásticos 

Depois de identificados os melhores resíduos plásticos e respetiva combinação dos mesmos 

com o betume base, bem como condições ideais para produção dos ligantes modificados, nesta 
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fase avançou-se para a formulação e caracterização de misturas betuminosas produzidas com 

esses materiais.  

Para produção dessas misturas foi necessário utilizar agregados minerais, além dos betumes já 

estudados na fase anterior. Esses agregados pétreos utilizados neste trabalho já foram 

apresentados no início deste capítulo. No entanto, para além da sua granulometria (CEN, 2012a) 

aí apresentada, também serão apresentadas outras propriedades que os caracterizam de forma 

mais completa, nomeadamente: 

 Densidade dos agregados, de acordo com a norma EN 1097-6 (CEN, 2013a); 

 Teor em finos, de acordo com a norma EN 933-1 (CEN, 2012a); 

 Índice de achatamento, de acordo com a norma EN 933-3 (CEN, 2012b); 

 Equivalente de areia, de acordo com a norma EN 933-8 (CEN, 1999a); 

 Azul-de-metileno, de acordo com a norma EN 933-9 (CEN, 1999b); 

 Resistência à fragmentação Los Angeles, de acordo com a norma EN 1097-2 (CEN, 

2010a). 

3.6.1. Formulação das misturas betuminosas com resíduos plásticos 

Neste trabalho optou-se por estudar apenas misturas betuminosas para camada de desgaste, 

dado que a maioria dos trabalhos de reabilitação de estradas realizados atualmente apenas atuam 

ao nível desta camada, e também porque se os ligantes modificados são normalmente utilizados 

apenas nesta camada (onde se torna mais evidente as vantagens do seu melhor desempenho).  

Optou-se por estudar misturas betuminosas com dois tipos de granulometria dos agregados: 

granulometria contínua, do tipo AC14 Surf (por ser a mistura mais utilizada em camada de 

desgaste atualmente); granulometria descontínua, do tipo PA 12,5 (nesta mistura com maior 

porosidade haverá maior exigência de desempenho dos ligantes desenvolvidos neste trabalho). 

Além disso, para cada uma destas misturas ainda foi estudada a possibilidade de introduzir PEX 

a substituir parte dos seus agregados. A percentagem de cada fração de agregados para cada 

uma destas misturas foi ajustada de modo a que a matriz de agregados cumprisse os limites 

definidos pelas especificações da Infraestruturas de Portugal (EP, 2014). 

Relativamente à quantidade de PEX introduzida na matriz de agregados, em estudos anteriores 

(Costa, 2010) foram avaliadas diferentes percentagens, mas concluiu-se que o valor ideal a 
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adicionar deveria ser próximo de 5% em volume. Com base nesses trabalhos anteriores, para o 

presente trabalho definiu-se a utilização de 2% de PEX em relação ao peso da matriz de 

agregados, que devido à diferença de densidade entre o PEX e os agregados minerais 

corresponde a 5,5% de PEX em volume em relação ao volume da matriz de agregados (valor 

esse que está próximo dos 5% definidos em estudos anteriores). 

Depois de definidas as misturas betuminosas a estudar, procedeu-se à sua formulação. A 

percentagem dos diferentes ligantes em estudo (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100; B35/50; 

PMB 25/55-65) a utilizar para produção da mistura AC14 Surf (sem PEX) foi definido pelo 

método de formulação de Marshall, que recorre ao método de ensaio com o mesmo nome 

apresentado na norma EN 12697-34 (CEN, 2012g). Os resultados de Marshall destas misturas 

foram comparados com os limites de referência definidos pelas especificações da 

Infraestruturas de Portugal apresentados no caderno de encargos EP (2014), procedendo-se de 

igual modo para todas as misturas formuladas nesta fase do trabalho. 

Como não existiu uma grande variação nos resultados de formulação da mistura AC14 Surf 

(sem PEX) entre os diferentes ligantes, optou-se por fazer a formulação Marshall das misturas 

AC14 Surf com PEX apenas para a mistura com PMB comercial. Além disso, neste caso 

realizaram-se ensaios de sensibilidade água (CEN, 2008) adicionais para as misturas com PEX 

de modo a validar a percentagem de ligante definido.  

Em seguida, e dado que as misturas betuminosas PA12,5 são descontínuas, a sua formulação 

(definição da percentagem ótima de ligante) para os diferentes ligantes em análise nesta fase 

(5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100; B35/50; PMB 25/55-65) foi definida pelo método de 

Cântabro, que é realizado de acordo com a norma EN12697-17 (CEN, 2004a). De facto, para 

misturas com elevada porosidade não é aconselhável a utilização do método de formulação de 

Marshall utilizado anteriormente. 

Mais uma vez, como não existiu grande variação nos resultados de formulação das misturas 

PA12,5 (sem PEX) para os diferentes ligantes em análise, optou-se por fazer a formulação das 

misturas PA12,5 com PEX apenas para o PMB comercial (recorrendo de novo ao método de 

Cântabro). Entretanto, o ensaio de sensibilidade água também foi realizado para estas misturas 

PA12,5 com PEX de modo a validar a percentagem de ligante definida na formulação. 
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Por último, nesta fase do trabalho foi também avaliada a resistência à compactação das misturas 

com PEX, de modo a evitar que uma deficiente compactação interfira na avaliação do seu 

desempenho. Para tal foi realizado o ensaio de compatibilidade de acordo com a norma 

EN 12697-10 (CEN, 2001). De facto, a temperatura de compactação para as misturas 

produzidas apenas com agregados minerais está maioritariamente dependente da percentagem 

de ligante e da sua viscosidade. No entanto, o comportamento durante a compactação das 

misturas com PEX como agregado pode ser distinto, o que se pretendeu avaliar. 

Para estudo da resistência à compactação selecionou-se a mistura que se previa ser de mais 

difícil compactação, nomeadamente a mistura densa, com o ligante modificado PEAD (resíduo 

plástico com mais alta temperatura de fusão) e com 5,5%vol PEX como agregado. Com essa 

mistura foram compactados provetes no compactador de impacto de Marshall a diferentes 

temperaturas (100, 110, 120, 130, 140, 150 °C), de modo a compreender de que forma a fusão 

do polietileno interfere nas propriedades volumétricas das misturas nesta gama de temperaturas 

de compactação. Como resultado é apresentado o volume de vazios (CEN, 2009b, 2012c) das 

várias amostras em função da temperatura de compactação.  

3.6.2. Desempenho mecânico das misturas betuminosas com resíduos plásticos 

Depois de concluída a formulação das diferentes misturas betuminosas, nesta fase do trabalho 

pretende-se avaliar o seu desempenho mecânico. Nesse sentido, para as diversas misturas em 

estudo foi avaliado o desempenho em termos de: 

 Sensibilidade à água, através da norma EN 12697-12 (CEN, 2008), após realização de 

ensaios de tração indireta à temperatura de 15 °C de acordo com a norma EN 12697-23 

(CEN, 2003b); 

 Resistência à deformação permanente a 50 °C, de acordo com a norma EN 12697-22 

(CEN, 2003a); 

 Módulo de rigidez, pela norma EN 12697-26 (CEN, 2012e), realizado a 20 °C (CEN, 

2006). Também foram realizados ensaios a 0, 10 e 30 °C para construção das curvas 

mestras do módulo e do ângulo de fase para uma temperatura de referência (Tref) de 20 °C, 

de acordo com o princípio de sobreposição tempo/temperatura; 

 Resistência ao fendilhamento por fadiga a 20 °C, de acordo com a norma EN 12697-24 

(CEN, 2012d). 
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A comparação do desempenho entres as diferentes misturas betuminosas foi realizado de modo 

a ser possível retirar-se conclusões relativas às seguintes variáveis: 

 Influência da modificação dos ligantes com os diferentes resíduos plásticos em estudo 

no desempenho das misturas contínuas (AC14) e descontínuas (PA12,5); 

 Influência do uso de PEX como agregado em misturas contínuas (AC14) modificadas 

com os ligantes desenvolvidos; 

 Avaliação da influência do uso de PEX como agregado numa mistura descontínua 

(PA12,5) modificada com os ligantes desenvolvidos; 

 Comparação entre as misturas com os ligantes modificados com resíduos plásticos e 

misturas equivalentes produzidas com os ligantes comerciais de referência ou controlo. 

De referir que ainda se procurou avaliar o efeito que a introdução de polímeros pelo método 

húmido (modificação do ligante) ou pelo método seco (adição aos agregados) pode ter em 

termos de desempenho da mistura, quando se utilizam formulações iguais, com os mesmos 

polímeros e o mesmo tipo de betume base. Assim, as misturas otimizadas para os ligantes 

modificados com resíduos plásticos (5% EVA 70/100; 5% PEAD 70/100) foram avaliadas 

recorrendo à sua produção pelo método húmido e pelo método seco. 

Em resumo, no total produziram-se e avaliou-se o desempenho de dezoito misturas betuminosas 

com a seguinte designação e composição: 

 AC_B5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante 

convencional não modificado B35/50; 

 AC_E5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de EVA; 

 AC_P5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de PEAD; 

 AC_S5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante comercial 

PMB25/55-65; 

 AC_E5seco: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante 

70/100 e 5% de EVA adicionado aos agregados pelo método seco; 

 AC_P5seco: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante 70/100 

e 5% de PEAD adicionado aos agregados pelo método seco; 
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 P_AC_B55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante convencional não modificado B35/50; 

 P_AC_E55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_AC_P55: Mistura de granulometria contínua (AC14 surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de PEAD; 

 P_AC_S55: Mistura granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5,5% de ligante comercial PMB25/55-65; 

 P_AC_S5: Mistura granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante comercial PMB25/55-65; 

 OG_B5: Mistura granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante base 

convencional não modificado B35/50; 

 OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante comercial 

PMB25/55-65; 

 OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_E6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante comercial PMB25/55-65; 

 P_OG_S6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante comercial PMB25/55-65. 

3.7. Caracterização funcional das misturas selecionadas 

Tendo em conta que todas as misturas avaliadas serão utilizadas em camada de desgaste, para 

além do desempenho mecânico pretendeu-se avaliar também o desempenho funcional através 

da avaliação das propriedades superficiais e de produção/absorção de ruído. 

Para a avaliação do desempenho funcional foram produzidos provetes de dimensões 

30×30×4 cm, e ensaiados quanto às suas propriedades volumétricas de acordo com a norma 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

58  Liliana Marisa Barros Costa 

EN 12697-5 (CEN, 2009b). Neste caso pretendeu-se avaliar a influência que a adição do PEX, 

a variação das propriedades volumétricas, a percentagem de ligante e os diferentes tipos de 

ligante teriam neste desempenho. 

A influência do PEX foi avaliada, em termos de propriedades e desempenho, pelo confronto 

dos resultados obtidos para as misturas mais porosas de granulometria descontínua (OG) com 

os resultados obtidos para as misturas com PEX (P_OG) equivalentes. A influência das 

propriedades volumétricas foi avaliada pela comparação entre ambas as misturas com PEX mas 

com fusos granulométricos distintos, contínuo (P_AC) e descontínuo ou mais porosas (P_OG). 

A avaliação da percentagem de ligante foi realizada pela comparação entre as propriedades das 

misturas mais porosas com PEX produzidas com 5% de ligante e as misturas produzidas com 

6% de ligante. Para a avaliação da influência do tipo de ligante foram comparadas as 

propriedades das misturas do tipo P_OG produzidas com os diferentes ligantes (35/50 (B), 5% 

EVA 70/100 (E), 5% PEAD 70/100 (P) e PMB 25/55_65 (S)). 

No total foram então produzidas e avaliadas funcionalmente as seguintes onze misturas 

selecionadas como tendo mais interesse para esta parte do estudo de entre as dezoito que foram 

avaliadas anteriormente do ponto de vista mecânico: 

 OG_B5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante 

convencional B35/50 (não modificado); 

 OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante comercial 

PMB25/55-65; 

 OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_E6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante comercial PMB25/55-65; 

 P_OG_S6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante comercial PMB25/55-65. 

 P_AC_B55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante convencional não modificado B35/50; 
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 P_AC_E55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 P_AC_P55: Mistura de granulometria contínua (AC14 surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de PEAD; 

 P_AC_S55: Mistura granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5,5% de ligante comercial PMB25/55-65. 

Quanto às propriedades superficiais, estas foram avaliadas pelos seguintes ensaios: 

 Método volumétrico da mancha (vulgarmente denominado de mancha de areia), 

segundo a norma EN 13036-1 (CEN, 2010b); 

 Medição da profundidade média do perfil, de acordo com a norma EN ISO 13473-1 

(CEN, 2004b), e utilizando um equipamento desenvolvido internamente; 

 Ensaio de pêndulo britânico para avaliação do coeficiente de atrito pontual (PTV), de 

acordo com a norma EN 13036-4 (CEN, 2011). 

O ensaio de medição da profundidade média do perfil foi realizado com recurso a um 

equipamento e a um software, ambos desenvolvidos pelo Engenheiro Carlos Palha no 

Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho, que recolhe os dados da 

macrotextura através de um laser que se movimenta no plano horizontal paralelo à superfície, 

medindo-se a distância entre o plano e a superfície da amostra (Z) pelo varrimento em X (entre 

0 e 250 mm) para cada Y (0 a 250 mm). Para além de controlar o movimento coordenado do 

laser, o software devolve os pontos (x, y, z) para obter uma imagem da superfície, mas também 

calcula a profundidade média de cada perfil, PMP (mm), de acordo coma norma 

EN ISO 13473-1 (CEN, 2004b), tal como apresentado na Equação 3.1. 

PMP á á Média   ( 3.1 )

Onde: 

Máx1 corresponde ao valor máximo da profundidade de um intervalo de 10 cm; 

Máx2 corresponde ao valor máximo da profundidade de um intervalo 10 cm; 

Média12 corresponde ao valor médio da profundidade. 

As características volumétricas e superficiais influenciam diretamente uma outra propriedade 

funcional dos pavimentos rodoviários que é a produção do ruído (Freitas et al., 2014). A 
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avaliação das propriedades relacionadas com o ruído foi realizada em provetes de 30×30×4 cm 

com recurso à determinação da: 

 Impedância mecânica (amortecimento); 

 Impedância acústica (absorção). 

A avaliação da impedância mecânica consiste na aplicação de uma força de ativação que faz 

vibrar a superfície. Como resultado dessa vibração observa-se um espectro cujos picos 

correspondem às frequências de ressonância do material. O fator de amortecimento (damping 

factor – ), o qual é diretamente relacionável com o ângulo de fase da mistura (Nils, 2009), é 

determinado tal como indicado na Equação 3.2. 

tan /2 ( 3.2 )

Uma vez que a resposta do material (amortecimento e frequência de ressonância) é dependente 

da forma da amostra e das condições de apoio da mesma decidiu-se pendurar os provetes e 

colar-se o acelerómetro no centro do provete com cera de abelha. A excitação foi também 

produzida no centro da amostra, mas na face oposta à do acelerómetro. Na Figura 3.3 

apresenta-se o esquema da configuração do ensaio, bem como um exemplo do resultado de 

amortecimento versus frequência de ressonância. 

 

Figura 3.3. Esquema da configuração do ensaio e exemplo do resultado de impedância 

mecânica. 

Os ensaios de impedância mecânica foram realizados a 20 °C e 30 °C de modo a avaliar-se a 

influência da variação de temperatura. A temperatura de 20 °C foi adotada por ser temperatura 

especificada na norma EN 13108-20 (CEN, 2006) para a determinação do módulo de rigidez, 

tendo os 30 °C sido selecionados para avaliar a suscetibilidade à variação da temperatura sem 

comprometer a estabilidade da amostra, uma vez que o manuseamento do provete a 
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temperaturas mais altas poderiam danificá-lo (poderia ocorrer uma deformação permanente 

excessiva). 

Relativamente à impedância acústica, a absorção das diferentes amostras foi realizada com 

recurso a um tubo de impedância de kundt, com diâmetro de 80 mm e equipado com dois 

microfones, desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho 

(Freitas et al., 2010). O lado aberto do tubo foi colocado sobre a superfície a ser ensaiada. O 

coeficiente de absorção foi determinado em função da impedância acústica sob uma gama de 

frequências de 500 Hz a 2,5 kHz (bandas de 1/3 de oitava).  

Os ensaios de absorção foram realizados a 20 e 30 °C, tal como os de impedância mecânica, 

pelas razões já apresentadas. No entanto neste ensaio as amostras foram ensaiadas dentro de 

uma caixa de poliestireno extrudido (XPS), de modo a simular de forma mais aproximada as 

condições do pavimento em que haveria material betuminoso envolvente. 

3.8. Avaliação do desempenho funcional com protótipo em pista circular 

Numa fase final do trabalho fez-se uma avaliação do desempenho funcional de algumas 

misturas desenvolvidas neste trabalho, quando sujeitas a diferentes condições de circulação. 

Dado que a realização destes ensaios envolveu uma logística mais complexa, foi necessário 

limitar a análise às misturas descontínuas com melhor desempenho nas fases anteriores, sobre 

as quais provavelmente haverá maior exigência em relação à ligação agregado-ligante. A 

circulação do tráfego sobre as misturas em estudo foi simulada por um protótipo desenvolvido 

no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho, no âmbito da tese de 

doutoramento de Araújo (2016), cuja configuração é apresentada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Esquema do protótipo utilizado para solicitação. 
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3.8.1. Protótipo e construção da pista  

O protótipo foi inicialmente desenvolvido com o principal objetivo de avaliar a resistência que 

o pavimento oferece ao rolamento. No entanto, para o presente trabalho este foi adaptado para 

avaliar também o ruído de rolamento (entre pneu pavimento) bem como o eventual 

aparecimento de degradações superficiais (abrasão ou desagregação das misturas). 

Para a realização do presente estudo procedeu-se então à construção de um trecho experimental, 

na pista de apoio ao protótipo, dividido em quatro secções, todas estas com uma mistura do tipo 

mais poroso (OG), tendo variado na sua constituição o tipo de ligante (ligante modificado 

comercial (S) e ligante modificado com resíduos de EVA (E)) e também a composição dos 

agregados (exclusivamente minerais e com parte destes substituídos por PEX (P)). A opção por 

pavimentar toda a pista com misturas porosas foi realizada com base na elevada exigência que 

lhes é colocada ao nível do desempenho. A existência de uma menor superfície de contacto 

entre as partículas da mistura (pelo elevado volume de vazios) vai originar uma maior 

suscetibilidade da mesma às solicitações externas, tornando mais evidente o efeito de todos os 

componentes e da sua interação, nomeadamente dos ligantes e a sua interação com o PEX como 

agregado, no desempenho da mistura. 

Na Figura 3.5 está representada em planta da pista e as suas quatro secções: 

 P_OG_E6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA; 

 OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante modificado 

comercial PMB 25/55-65; 

 P_OG_S6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante modificado comercial PMB 25/55-65; 

 OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de EVA. 

De modo a controlar a baridade das misturas, a compactação foi realizada em subsecções 

representadas numericamente na representação da pista, por exemplo, a secção P_OG_E6 foi 

construída através da compactação da subsecção 1_2 seguida da subsecção 2_3. A mistura para 

cada uma das subsecções foi produzida imediatamente antes à sua compactação, tendo o 

conjunto das misturas sido produzida e compactada nas mesmas condições. 
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Devido à geometria do protótipo e da secção para aplicação das misturas, definiu-se que a 

melhor forma de as compactar seria a utilização de uma placa vibratória. Esta situação poderá 

resultar em propriedades superficiais distintas das misturas compactadas com cilindro 

(apresentadas nas Secções 3.6 e 3.7), as quais influenciam o rolamento, e por isso deverão ser 

também avaliadas. 

 

Figura 3.5. Esquema das secções da pista. 

De uma forma geral, este equipamento é constituído por um elemento central (veio), o qual 

garante a fixação do protótipo ao pavimento, e dois braços simétricos dotados de rodas nas 

extremidades exteriores. Uma das rodas (roda motriz) tem acoplado um motor, o qual garante 

o movimento circular do equipamento em torno do elemento central. Acoplado ao veio central 

está ainda um terceiro braço, perpendicular aos outros dois que suportam as rodas, dotado de 

um laser para avaliação da macrotextura do pavimento. O equipamento foi desenvolvido junto 

com um software que permite registar informação referente ao próprio equipamento e controlar 

a velocidade de giração. 

3.8.2. Propriedades superficiais 

Numa primeira fase foram avaliadas as propriedades superficiais das misturas pelos ensaios já 

apresentados na Secção 3.7, nomeadamente, profundidade média da textura, profundidade 

média do perfil e atrito medido com o Pêndulo Britânico. Quanto ao ruído, este foi também 

avaliado por impedância acústica tal como apresentado atrás para as amostras em lajeta (Secção 

3.7). No entanto, em pista realizou-se adicionalmente um ensaio de pressão acústica (ao mesmo 
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tempo que se realizava o ensaio de impedância acústica) com o objetivo de se compreender se 

o ruído que não é refletido pela superfície da mistura para o interior do tubo é dissipado no 

interior da mistura ou se sai pelos seus vazios, resultando numa maior absorção. Estas medições 

foram feitas na imediação da pista com recurso a um sonómetro, para cada secção, sempre à 

mesma distância e altura da base do tubo, a 0,4 m e 1,0 m respetivamente. 

3.8.3. Ruído de rolamento 

O ruído de rolamento foi medido com recurso ao método de proximidade imediata CPX, tendo 

o ensaio sido realizado de acordo com o preconizado na norma ISSO 11819-2 (ISO, 2017). Para 

tal foram apoiados na jante do eixo não motriz (de modo e evitar medições do ruído do motor) 

dois microfones, como visível na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Esquema de apoio de microfones para CPX. 

A medição e registo do ruído foi realizada com recurso a um software comercial (Pulse) distinto 

do software utilizado para controlo do funcionamento do protótipo, pelo que ambos tiveram de 

ser sincronizados. Foi fundamental que os dois softwares se iniciassem ao mesmo tempo para 

que se pudesse relacionar o ruído medido com a secção em que se encontra no protótipo. 

Cada ensaio consistiu em 100 girações do equipamento (ciclos), tendo sido utilizadas na 

avaliação as medições dos 50 ciclos intermédios (do 25 ao 75), de modo a garantir que ruídos 

relacionados com o operador ao iniciar e terminar o ensaio não influenciam os resultados. Foi 

utilizado como padrão o ensaio com carga máxima (1 kN), velocidade mínima (5 km/h), e 
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pressão do pneu 2,1 bar, a maior carga e menor velocidade permitem maior sensibilidade do 

ensaio em relação à superfície da pista. A pressão de 2,1 bar foi adotada como padrão por ser a 

pressão recomendada para o ensaio de resistência ao rolamento (ISO, 2005). 

Para as misturas em estudo, foi avaliada a influência no ruído de rolamento por CPX, das 

seguintes condições de circulação: 

 quando variada a pressão dos pneus (2,1 e 1,0 bar); 

 quando variada a carga (1,0 e 0,7 kN); 

 quando variada a velocidade de giração (5,00 e 10 km/h). 

Esta variação de parâmetros é a limite (máxima e mínima) que mantém as condições ideais de 

ensaio. Em termos de carga, o valor mínimo é referente ao peso próprio do protótipo, e o valor 

máximo é o que a geometria deste permite aplicar. Em termos de pressão, a máxima 

corresponde ao valor padrão e a mínima foi definida com o intuito de não danificar os pneus. 

Em termos de velocidade a máxima foi definida de forma a ser ainda mantida sensibilidade de 

medição em relação à superfície, porque quanto maior a velocidade maior a força centrifuga, e 

menor a reação normal à superfície. A velocidade mínima foi definida de modo a que ao longo 

de 100 ciclos a quantidade de dados recolhidos não seja muito grande, tornando o ficheiro de 

dados muito difícil de processar. 

Como resultado, para cada uma das condições, obteve-se a pressão sonora em dB(A) média em 

função de cada uma das misturas aplicadas na pista. 

3.8.4. Estimativa da energia consumida no rolamento 

O procedimento adotado para a estimativa do consumo de energia de rolamento baseou-se no 

trabalho desenvolvido por Araújo (2016). Este definiu que as variáveis que quantificariam a 

resistência ao rolamento seriam o esforço de torque por parte do motor, durante o processo de 

giração sobre a superfície, e/ou a energia elétrica consumida nessa operação. 

Ambas as variáveis foram recolhidas em simultâneo por um software desenvolvido em 

LabView no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Minho. O software permite 

ainda, e em simultâneo, recolher os dados do perfil longitudinal da superfície, recolhidos pelo 

laser no braço (Figura 3.7) perpendicular ao eixo das rodas. Todas essas medições são 
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sincronizadas em função da distância e tempo desde que o ensaio se inicia. Para este trabalho 

foi adicionado ainda ao software o reconhecimento do início e fim de cada secção (mistura) 

através da colocação de tokens/marcadores, pontos metálicos, que à passagem de um sensor 

enviam um sinal para o software, sendo assim possível mais facilmente agrupar os dados por 

misturas em estudo. 

 

Figura 3.7. Interface do software utilizado para controlo do protótipo e monotorização do 

torque, energia e laser. 

Para as misturas em estudo foi avaliada a influência no torque do motor e da energia consumida 

no rolamento, das seguintes condições de circulação: 

 quando variada a pressão dos pneus (2,1, 1,5 e 1,0 bar); 

 quando variada a carga (1,00, 0,88 e 0,70 kN); 

 quando variada a velocidade de giração (5,0, 7,5 e 10,0 km/h). 

Também nesta avaliação, cada ensaio consistiu em 100 girações do equipamento (ciclos), tendo 

o torque e a energia sido quantificados para todos os ciclos. Antes de se efetuar a primeira 

medição teve-se foi o cuidado de aquecer os pneus por rolamento durante 30 min, de acordo 

com a norma ISO 18164 (ISO, 2005), bem como entre variáveis. 

3.8.5. Desagregação/abrasão das misturas em pista com o protótipo 

A avaliação da abrasão das misturas betuminosas pode ser realizada através do ensaio de 

Cântabro, ou através dos ensaios preconizados na norma EN 12697-16 (CEN, 2016). Esta 
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norma refere dois métodos de avaliação da abrasão das misturas betuminosas com recurso à 

realização de provetes cilíndricos. No método A dessa norma, a abrasão é induzida com recurso 

a esferas metálicas, enquanto no método B esta é provocada por três pneus pitonados. No final 

do ensaio são quantificadas as variações de massa e volume para determinar os valores de 

abrasão. Como nenhum destes ensaios permite avaliar a influência das condições de circulação 

na desagregação, avançou-se para a adaptação do protótipo e desenvolvimento de um novo 

procedimento de ensaio para avaliação da abrasão ou desagregação das misturas de desgaste. 

Nesse sentido, para a avaliação da influência das condições de circulação na eventual 

desagregação das misturas em pista, o protótipo foi utilizado para procurar simular as condições 

adversas de esforços horizontais que os veículos aplicam na superfície do pavimento, causando 

a desagregação da camada de desgaste. Para se quantificar, de forma comparativa, o esforço 

tangencial que o pneu exercia ao circular sobre o pavimento em diferentes condições de ensaio 

(por exemplo, diferentes ângulos de viragem do pneu em relação à trajetória), o protótipo foi 

adaptado com uma célula de carga num dos eixos, tal como apresentado na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Célula de carga inserida no eixo motriz do protótipo. 

O protocolo de ensaio consistiu num total de 5.000 voltas, ou seja 10 mil passagens de pneu 

sobre as superfícies, num total de 4 horas de ensaio. Este número de voltas foi definido usando 

como referência o número de passagens do ensaio de deformação permanente (EN 12697-22). 

Para realizar o ensaio utilizou-se a pressão de pneus padrão de 2,1 bar e, quanto à carga por 

roda, foi aplicada a carga máxima que este equipamento é capaz de aplicar, ou seja, 1000 N. 

Como o protótipo apresenta um raio de giração muito reduzido (1,25 metros), a velocidade 

máxima de 10 km/h foi adotada como padrão para este ensaio, sob pena de que a velocidades 

superiores a força centrifuga reduzisse a reação entre pneu e o pavimento. 
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Durante cada ensaio foram sendo recolhidos do equipamento dados como torque, energia, e 

esforços normal ao eixo motriz (célula de carga) de modo a quantificar a agressividade do 

ensaio. Antes e após cada ensaio foram realizados os levantamentos da superfície do pavimento 

de cada secção com o equipamento a laser (xyz) anteriormente referido.  

Para a avaliação da resistência das misturas à desagregação/abrasão foram realizadas quatro 

fases de ensaios, em sequência crescente em termos de agressividade: 

 D1: 10 mil passagens de pneu convencional, sem qualquer tipo de inclinação dos pneus; 

 D2: 10 mil passagens com os pneus inclinados 5° relativamente a direção da trajetória; 

 D3: 10 mil passagens de pneu a 0°, nesta fase os pneus foram substituídos por pneus 

pitonados Nokian hakkapeliitta 7 (Figura 3.9) de modo aumentar a agressividade do 

ensaio; 

 D4: 100 mil passagens de pneus pitonados inclinados a 5° relativamente a direção da 

trajetória, para aumentar de forma mais significativa a desagregação, dado que todas as 

misturas apresentaram uma excelente resistência à desagregação nas fases anteriores. 

 

Figura 3.9. Pneus pitonados (studded tires) utilizados nas fases D3 e D4 do ensaio de abrasão. 

Com os resultados do levantamento a laser da superfície, antes e após as solicitações, foi 

possível através da modelação de cada uma das superfícies em 3D com recurso ao software 

Civil 3D da Autodesk, quantificar o volume (cm3) da desagregação para cada uma das misturas 

betuminosas avaliadas em pista.  
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4. DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS 

4.1. Introdução 

Com base na pesquisa bibliográfica foram identificados os polímeros virgens mais utilizados 

para a modificação de betumes, ou seja, SBS e EVA. Ainda através da pesquisa bibliográfica, 

mas também recorrendo a contactos com empresas de reciclagem de plásticos, chegou-se à 

conclusão sobre os resíduos plásticos que existem em maior quantidade para reciclagem e que 

poderão ser adequados para a modificação de betumes ou utilização como agregados. Após 

terem sido identificados os resíduos plásticos e os polímeros virgens a utilizar neste estudo, 

procedeu-se à sua caracterização.  

Após caracterizados todos os materiais poliméricos, avançou-se para a seleção daqueles que 

efetivamente apresentam um desempenho adequado para garantir o cumprimento dos objetivos 

do presente trabalho, ou seja, os que têm um adequada interação com o betume. 

Depois de selecionados os materiais poliméricos, avançou-se para a definição das condições de 

produção dos betumes modificados. Em específico para os materiais poliméricos (resíduos 

plásticos e polímeros virgens) utilizados na produção dos ligantes modificados, seguiu-se a 

análise da sua influência no betume, analisando-se as melhores condições de produção dos 

ligantes, bem como o benefício do uso de um aditivo estabilizador. Por fim foi estudada a 

interação entre diferentes betumes base e diferentes percentagens de resíduos plásticos. 

Após definidas as condições de produção e as combinações mais promissoras entre betume e 

materiais poliméricos, de onde resultaram os ligantes com resíduos plásticos a utilizar nas fases 

seguintes do trabalho, foi avaliado o desempenho em termos reológicos dentro do seu regime 

viscoelástico linear e não-linear, bem como a sua resistência ao envelhecimento.  

4.2. Caracterização dos materiais poliméricos 

A caracterização dos diversos materiais poliméricos em estudo compreendeu uma análise 

granulométrica, térmica ou calorimétrica e de fluidez. Além dessa caracterização realizada aos 
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polímeros a utilizar para modificação do betume, procedeu-se ainda à avaliação da reticulação 

do polímero PEX a ser utilizado como agregado. 

4.2.1. Caracterização granulométrica dos polímeros 

Os vários materiais poliméricos, virgens ou reciclados, foram fornecidos com uma dimensão 

máxima de aproximadamente 4,0 mm, em granulado ou em flocos. O SBS, o EVA e a borracha 

foram fornecidos em grânulos de tamanho uniforme (4,0 mm). Entretanto, o PEAD, o PEBD e 

o ABS, bem como o resíduo PEX a utilizar como agregado, foram fornecidos em flocos, cuja 

distribuição granulométrica é apresentada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Curva granulométrica dos resíduos plásticos em estudo. 

Como a dimensão máxima de todos os materiais poliméricos é muito semelhante, todos os 

polímeros estão nas mesmas condições em termos desta variável. 

4.2.2. Caracterização térmica dos materiais poliméricos a serem utilizados na modificação de 

betumes 

Para a análise térmica foram realizados ensaios de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) 

aos resíduos plásticos e aos polímeros virgens, de modo a avaliar as temperaturas e entalpias de 

fusão. Os resultados de DSC para os diferentes materiais poliméricos são apresentados na 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Resultados de DSC dos materiais poliméricos utilizados na modificação do 

betume. 

Os pontos de transição vítrea (temperaturas muito baixas às quais os polímeros têm um 

comportamento frágil) dos polímeros em estudo não serão analisados neste trabalho, pois não 

foi possível determiná-los para todos os materiais. De facto, os polímeros termoplásticos 

apresentam temperaturas de transição vítrea inferiores às que o equipamento de ensaio utilizado 

permite atingir. 

Analisando os resultados obtidos em termos de fusão é possível verificar que o PEAD reciclado 

apresentou a maior temperatura de fusão, aos 134,2 °C. Este valor é bastante próximo da 

temperatura característica de fusão do polímero PEAD, que corresponde a cerca de 136 °C, o 

que demonstra que esse resíduo tem poucos elementos contaminantes. De referir que esta 

temperatura deve ser tomada como referência para limitar as condições de produção e 

compactação de misturas com este polímero, o que demonstra a importância deste ensaio. 

Relativamente ao PEBD reciclado seria previsível um ponto de fusão entre 105 e 110 °C, 

correspondente à fusão do PEBD virgem. No entanto, neste caso atingiram-se dois picos de 

fusão: o primeiro pico ligeiramente acima de 110 °C, o que resulta de ser um material reciclado; 

o segundo pico endotérmico aos 128 °C, o que não era esperado para um polímero PEBD. Como 
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este material é reciclado, concluiu-se que a amostra poderá não ser apenas PEBD, mas conter 

também PEBDL, que normalmente apresenta uma temperatura característica de fusão entre 121 

e 125 °C, valores esses mais próximos do segundo pico endotérmico obtido neste ensaio. 

Relativamente ao polímero EVA, normalmente estes apresenta dois picos endotérmicos, o 

primeiro a cerca de 40 a 60 °C, e o segundo pico nos 70 a 90 °C (Stark e Jaunich, 2011). De 

acordo com os resultados obtidos neste trabalho, para o polímero EVA virgem ocorre um único 

pico aos 73,3 °C, valor que se encontra dentro do segundo intervalo de valores usuais. Já o 

resíduo de EVA apresenta dois picos, um aos 54,9 °C e outro aos 75 °C, também estes 

claramente dentro dos valores tipicamente referidos (a amostra não estava contaminada). 

O SBS é um polímero amorfo, e por isso não apresenta ponto de fusão, prevendo-se uma 

modificação do betume mais difícil em condições laboratoriais. No entanto, o SBS é o polímero 

mais utilizado na modificação do betume pelas suas propriedades de elastómero e, portanto, 

deve continuar a estudar-se este polímero nas fases seguintes por razões comparativas.  

Os resíduos de borracha de pneus e o ABS também não apresentam pontos de fusão, e por isso 

concluiu-se que estes resíduos devem estar vulcanizados, o que dificulta a sua interação com o 

betume para produção de ligantes modificados. 

Em suma, os resultados de DSC mostram que os resíduos plásticos que devem ser mais 

compatíveis com o ligante são os polietilenos (PEAD e PEBD) e o EVA. Estes apresentam uma 

transição de fusão dentro do intervalo de temperaturas com interesse para a produção de 

misturas betuminosas. De facto, os pontos de fusão dos resíduos de polímeros termoplásticos 

(EVA ≈ 70 °C e polietilenos ≈ 130 °C) estão claramente abaixo da temperatura usual de 

produção de misturas betuminosas a quente (150 °C). 

A área do pico de fusão caracteriza a entalpia de fusão de um polímero. A entalpia de fusão 

corresponde à energia necessária para que uma mole do elemento passe do seu estado sólido 

para o estado líquido, quando mantido a uma pressão constante. Assume-se a seguinte relação 

entre a entalpia de fusão e o grau de modificação do ligante: quanto maior a entalpia de fusão, 

maior o grau de modificação do ligante (Airey, 2002). No entanto, de acordo com Naskar et al. 

(2010) uma menor entalpia de fusão também poderá ser interpretada significar uma maior 

compatibilidade entre o betume e o polímero.  
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Assim sendo, de entre os polietilenos em estudo, o PEAD deverá ser mais eficaz na modificação 

do betume do que o PEBD. Por comparação com estes, o polímero EVA deverá resultar numa 

menor modificação. No entanto, em termos de compatibilidade com o ligante, o EVA deverá 

ser o material polimérico mais compatível ou de mais fácil digestão no betume, devido à sua 

menor entalpia de fusão. 

Em seguida, para entender a maior ou menor facilidade de dispersão destes polímeros na matriz 

de betume, avaliou-se também a capacidade de fluxo de fusão dos materiais poliméricos a serem 

utilizados na modificação do ligante. Neste estudo não se avaliou a borracha de pneus usados 

(vulcanizada) e o resíduo de ABS, porque estes demonstraram não fundir dentro da gama de 

temperaturas com interesse neste estudo (temperaturas de produção dos ligantes modificados e 

das misturas betuminosas). Assim, foi executado o ensaio do índice de fluidez, cujos resultados 

são apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Resultados de índice de fluidez dos materiais poliméricos. 

Polímero MFI (g/10 min) 

SBS (virgem) 0,076 

EVA (virgem) 1,385 

EVA (resíduo) 1,336 

PEAD (resíduo) 1,259 

PEBD (resíduo) 2,132 

 

Os polímeros com cadeias moleculares de curto comprimento oferecem pouca resistência ao 

fluxo. Em contraste, cadeias longas e de alto peso molecular produzem uma maior resistência 

ao escoamento ou fluxo (Santamaria, 1985). Nesse sentido, o valor de MFI é um indicador do 

peso molecular médio e está inversamente relacionado a ele (por exemplo, um polímero com 

um valor de MFI de 5g/10 min indica um peso molecular inferior a um com um valor de MFI 

de 1g/10 min). No entanto, um material com um maior valor de MFI pode ser mais fácil de 

processar (Yuliestyan et al., 2016). 

Além disso, verifica-se que um valor de MFI inferior significa maior dificuldade do polímero 

em fluir e em interagir com a matriz de betume durante a fase de modificação. Nesse sentido, é 

esperado que o SBS, pelo seu reduzido índice de fluidez, seja mais difícil de processar com o 

betume, enquanto o EVA deverá ter uma digestão facilitada, seguido do PEAD reciclado. 
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4.2.3. Avaliação da reticulação do resíduo plástico PEX 

O resíduo plástico PEX foi selecionado para ser utilizado como agregado pelo facto de ser 

reticulado, e por isso não fundir às altas temperaturas de produção das misturas betuminosas. 

No entanto, o processo de reticulação de polímeros pode ser mais ou menos eficaz, mas nunca 

é completo. Assim, é importante determinar o conteúdo de gel (reticulado) do resíduo PEX. 

A Figura 4.3 apresenta uma imagem duma amostra de PEX antes e depois de ser pressionada a 

180 °C, onde se pode ver que uma parte (reticulada) das partículas de PEX não funde, mas outra 

parte significativa ainda funde. 

 

Figura 4.3. Partículas de PEX antes e após aplicação de calor (180 °C) e de uma elevada 

pressão de fusão. 

Para quantificar a percentagem do material reticulado que não funde, o resíduo de PEX foi 

submetido ao ensaio para determinação do teor de gel. A conclusão foi que o conteúdo de gel 

do PEX reciclado é de 54%, que é a percentagem de material reticulado que não derrete. No 

entanto, a outra parte (46%) do polietileno presente no PEX pode fundir, e assim modificar o 

ligante durante a produção das misturas betuminosas que apliquem PEX como agregado, 

eventualmente aumentar o desempenho das misturas. 

De modo a conhecer a temperatura de fusão da parte não reticulada do resíduo de PEX, também 

foi realizado o ensaio de DSC a este material, cujos resultados são apresentados na Figura 4.4. 

Os resultados de DSC revelam um pico de fusão do PEX aos 130,5 °C, temperatura à qual o 

polietileno normalmente funde. Este resultado mostra que mesmo que o PEX seja usado como 

agregado, poderá interagir e modificar o ligante. Verifica-se ainda que o PEX apresenta uma 

entalpia de fusão próxima da verificada anteriormente para o PEAD.  
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Figura 4.4. Resultados de DSC do resíduo plástico PEX. 

Como conclusão relativa à caracterização térmica destes materiais poliméricos pode concluir-se 

que a temperatura de processamento/uso dos materiais polímeros deve ser superior a 135 °C. 

Acima dessa temperatura qualquer um dos materiais poliméricos se encontram no estado 

fundido, à exceção dos que são amorfos ou se encontram reticulados ou vulcanizados.  

4.3. Seleção dos materiais poliméricos a utilizar por interação com o betume 

Uma primeira abordagem à modificação foi realizada de modo a avaliar a influência de cada 

um dos materiais poliméricos no desempenho do betume, e entender as condicionantes do 

processo de modificação. Com esses dados facilmente se deverá selecionar os polímeros mais 

adequados para o processo de modificação do betume, para os quais serão otimizadas em 

seguida as restantes variáveis de produção dos ligantes modificados com resíduos plásticos. 

Nesta fase utilizou-se um único betume base, B35/50, que foi modificado com 5% de cada um 

dos materiais poliméricos em estudo, nas dimensões em que foram fornecidos. Neste processo 

de modificação utilizou-se um misturador de baixo corte, durante 1 hora, a 180 °C. 

Ao realizar estes primeiros ligantes modificados foi possível observar de forma muita direta 

que houve uma certa dificuldade na digestão de alguns polímeros ao utilizar estas condições 

iniciais de produção, nomeadamente para o SBS e o ABS (Figura 4.5). Assim, a necessidade 

de se definir uma solução alternativa para garantir uma modificação mais efetiva do betume 

com esses polímeros tornou-se desde logo evidente. 
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Figura 4.5. Aspeto heterogéneo dos ligantes modificados (a) com SBS e (b) com ABS. 

Tal como apresentado para o SBS e o ABS, também a borracha de pneus usados não foi digerida 

no betume B35/50 ao ser aplicada nas suas dimensões iniciais, resultando assim um ligante 

modificado heterogéneo após o período de digestão (semelhante ao exemplo da Figura 4.5a). 

Sempre que isso ocorreu nesta fase do estudo, optou-se por filtrar o ligante modificado 

resultante (como se representa no exemplo da Figura 4.5b) de forma a avaliar, ainda assim, as 

possíveis alterações produzidas no betume pela parte desses polímeros que terá conseguido 

fundir-se e modificar o betume. 

Para contornar os problemas acima identificados, optou-se ainda por reduzir as dimensões dos 

materiais poliméricos, esperando-se assim que a sua digestão no betume seja mais fácil e a 

modificação do betume seja mais eficaz. Assim, foram produzidos ligantes modificados com 

os mesmos polímeros, nas mesmas condições, mas desta vez utilizando os polímeros em pó 

(com dimensões inferiores a 0,45 mm). Este procedimento aumenta os custos do processo, os 

quais podem ser justificados caso se consiga obter ligantes mais homogéneos e estáveis. 

Em resumo, foram produzidos vários ligantes modificados com o mesmo betume base (B35/50) 

a 180 °C, durante 1 hora, no misturador de baixo corte, com os seguintes materiais poliméricos 

(virgens ou resíduos, em grânulos/flocos ou em pó): 

 EVA virgem: granulado e pó; 

 EVA resíduo: granulado; 

 SBS virgem: granulado (depois teve de ser filtrado) e pó; 

 PEAD resíduo: flocos e pó; 

 PEBD resíduo: flocos e pó; 

 ABS resíduo: flocos (depois teve de ser filtrado) e pó; 

 Borracha de pneu resíduo: granulado (depois teve de ser filtrado) e pó. 
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4.3.1. Avaliação das propriedades básicas dos ligantes modificados 

Depois de produzidos os ligantes modificados com os vários polímeros indicados, procedeu-se 

à sua caracterização básica para se concluir quais os materiais poliméricos (particularmente 

entre os resíduos plásticos) com maior potencial para utilização na modificação do betume. 

Nesta fase também avaliou se a redução da dimensão dos polímeros (de grânulos com 4 mm, 

para pó com 0,45 mm) tem uma influência significativa na modificação do betume. 

A Tabela 4.2 resume os resultados dos ensaios de caracterização básica realizados aos ligantes 

modificados. As propriedades avaliadas foram a temperatura de amolecimento (A&B), o valor 

da penetração com agulha a 25 °C, a resiliência a 25 °C e viscosidade dinâmica a diferentes 

temperaturas (130, 150 e 180 °C). As propriedades do betume base utilizado para preparar os 

ligantes modificados nesta fase (B35/50), e do betume modificado comercial (PMB 25/55-65), 

ambos usados como referência, também são apresentadas. Para facilitar a análise destes 

resultados foram realizados gráficos para cada propriedade avaliada (Figura 4.6 à Figura 4.9). 

Tabela 4.2. Propriedades básicas do betume modificado com os diferentes materiais 

poliméricos estudados. 

Ligante 
A&B 
(°C) 

Penetração 
(dmm) 

Resiliência 
(%) 

Viscosidade (Pa.s) 

130 °C 150 °C 180 °C 

Betume base (B35/50) 52,2 45,9 9 0,8 0,3 0,1 

PMB 25/55-65 65,5 37,2 21 3,1 1,1 0,3 

EVA virgem pó 66,4 26,4 30 3,8 1,3 0,4 

EVA virgem granulado 66,8 26,1 30 3,8 1,3 0,4 

EVA resíduo granulado 65,2 26,0 23 3,8 1,3 0,4 

SBS virgem pó 82,1 28,1 36 5,4 1,4 0,8 

SBS virgem granulado (filtrado) 59,2 31,5 17 2,0 0,8 0,2 

PEAD resíduo pó 61,9 25,0 4 3,1 1,1 0,4 

PEAD resíduo granulado 71,1 26,6 11 3,3 1,3 0,4 

PEBD resíduo pó 55,9 30,6 4 3,5 1,5 0,5 

PEBD resíduo granulado 59,5 30,7 12 2,9 1,1 0,4 

ABS resíduo pó 61,8 37,4 6 1,1 0,4 0,1 

ABS resíduo granulado (filtrado) 52,3 39,6 8 0,9 0,3 0,1 

Borracha de pneu resíduo pó 57,2 30,5 19 1,4 0,5 0,1 

Borracha de pneu resíduo granulado 
(filtrada) 

55,1 32,1 13 1,0 0,4 0,1 
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Em relação aos resultados da temperatura de amolecimento (Figura 4.6) todos os polímeros 

aumentaram a temperatura de amolecimento do betume base (B35/50). De uma forma geral os 

elastómeros, nomeadamente o SBS (em pó) e o EVA (virgem e resíduo, granular ou em pó), 

foram os polímeros mais eficazes no aumento do ponto de amolecimento do ligante modificado. 

Além disso, verificou-se que a digestão do EVA no betume é excelente, o que permitiu a 

obtenção de propriedades semelhantes independentemente das dimensões do polímero antes da 

introdução no betume. Por outro lado, o SBS apresentou uma digestão difícil no betume quando 

não foi introduzido em pó, reduzindo assim sua eficácia ao ser introduzido em forma granular 

(o ligante modificado teve mesmo de ser filtrado para posterior caracterização). 

 

Figura 4.6. Resultados da temperatura de amolecimento dos ligantes modificados com os 

diferentes materiais poliméricos em estudo. 

Entre os polímeros termoplásticos, o PEAD (resíduo granulado) foi o que originou um ligante 

modificado com maior temperatura de amolecimento, sendo que os restantes polímeros 

apresentaram características semelhantes ou inferiores às do ligante modificado comercial 

utilizado como controlo (PMB 25/55-65). 

Para cada grupo de ligantes modificados com determinado polímero, quando o polímero foi 

usado na sua forma granular e posteriormente filtrado, apresentou menores alterações em 

termos de ponto de amolecimento do que os betumes modificados correspondentes em que o 

polímero foi adicionado em pó. No entanto, os dois tipos de polietileno (PEAD, PEBD) 

conseguiram fundir-se totalmente no betume na sua forma granular, obtendo nesse caso um 

ponto de amolecimento superior ao do ligante equivalente modificado com polímero em pó. 

Uma possível explicação para esse resultado imprevisto diz respeito a possíveis alterações na 
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estrutura desses polímeros durante a moagem, que levou a alterações no seu comportamento 

após incorporação no betume. De entre todos os polímeros, e tomando como referência os 

polímeros em pó, os menos eficazes na redução da deformação dos ligantes modificados foram 

o PEBD e a borracha de pneus usados. 

Relativamente ao efeito dos diferentes polímeros no valor da penetração (Figura 4.7) dos 

ligantes modificados, por comparação com o betume base (B35/50) pode observar-se que em 

todos os casos os polímeros conduziram a uma redução do valor da penetração. Os polímeros 

mais eficazes na redução deste valor coincidiram com os indicados anteriormente no ensaio 

anel e bola, ou seja, o PEAD e os elastómeros (EVA e SBS em pó). Mais uma vez os ligantes 

modificados com EVA (virgem ou reciclado, granulado ou em pó) apresentaram entre si 

resultados semelhantes, o que potencia a utilização futura do EVA reciclado e granulado. 

 

Figura 4.7. Resultados de penetração dos ligantes modificados com os diferentes materiais 

poliméricos em estudo. 

Neste caso os diversos ligantes modificados com o mesmo tipo de polímero, introduzido 

granulado ou em pó, apresentaram valores de penetração semelhantes. No entanto, verifica-se 

uma previsível diferença no caso dos ligantes que tiveram de ser filtrados (que têm maior 

penetração), mas que mesmo assim não é significativa.  

O betume modificado com ABS em pó foi o que apresentou valores de penetração mais 

elevados, demonstrando uma menor eficácia na alteração desta propriedade, sendo seguido pelo 

PEBD e a borracha de pneus. Desta forma, confirma-se que as diferentes formas de polietileno 

(de baixa ou alta densidade) causam uma diferente modificação do betume. Outra análise que 
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deve ser feita diz respeito ao facto do ligante modificado comercial (PMB 25/55-65) ter uma 

penetração superior a muitos betumes modificados produzidos neste trabalho, o que pode 

significar que a percentagem de polímero desse ligante é mais reduzida (< 5%), ou que existem 

aditivos no ligante comercial que limitam o aumento da penetração. 

Em relação aos resultados do ensaio de resiliência (Figura 4.8), que estão relacionados com a 

recuperação elástica percentual dos ligantes após penetração, tal como esperado os elastómeros 

foram os polímeros que apresentaram melhores resultados: o SBS em pó, seguido pelo EVA 

(elastómero termoplástico) e pela borracha de pneus. Os valores de resiliência destes betumes 

modificados com elastómeros foram semelhantes ou superiores aos do PMB comercial 

(PMB 25/55-65), eventualmente devido à maior percentagem de polímero utilizado (5%). 

 

Figura 4.8. Resultados de resiliência dos ligantes modificados com os diferentes materiais 

poliméricos em estudo. 

Os betumes filtrados apresentaram valores de resiliência inferiores aos dos respetivos ligantes 

modificados com o polímero em pó. Os ligantes modificados com polietileno (PEAD e PEBD) 

e com ABS, bem como o betume base, apresentaram valores de resiliência muito baixos por 

terem uma capacidade reduzida de recuperar elasticamente a deformação inicial a que foram 

sujeitos, visto que esses polímeros não são elastómeros. Assim, a recuperação que ocorreu foi 

apenas resultante do comportamento viscoelástico do betume. 

A relação entre a viscosidade e a temperatura do ligante é muito importante para a identificação 

do intervalo de temperaturas para produção e compactação das misturas betuminosas. A 

viscosidade normalmente recomendada para a produção da mistura é cerca de 0,3 Pa.s e os 
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ligantes modificados com polímeros virgens são normalmente misturados a uma temperatura 

entre 170 e 190 °C (Read, 2003).  

Observando os resultados apresentados na Figura 4.9 pode concluir-se que em quase todos 

betumes modificados produzidos, excluindo com o ABS e a borracha de pneus, é possível obter 

a viscosidade adequada para a produção da mistura betuminosa perto dos 180 °C. No caso do 

ABS e da borracha de pneus é possível proceder à produção a temperaturas ligeiramente mais 

baixas (≈150 °C), mas esses materiais não se mostraram tão eficazes em relação às restantes 

características básicas dos ligantes modificados já avaliadas. Também é importante verificar 

que o ligante comercial modificado (PMB 25/55-65) tem uma viscosidade semelhante à dos 

restantes betumes modificados produzidos neste trabalho, sendo a viscosidade ligeiramente 

mais elevada para os elastómeros, seguindo-se de perto os polietilenos e por último, com uma 

viscosidade mais baixa surge o betume borracha e o ABS, bem como o betume base (B35/50). 

 

Figura 4.9. Resultados de viscosidade dos ligantes modificados com os diferentes materiais 

poliméricos em estudo. 

4.3.2. Avaliação da estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados 

Outra propriedade que pode ter grande importância para comercialização e valorização futura 

dos ligantes modificados desenvolvidos neste trabalho é a sua estabilidade ao armazenamento. 

Para isso foram avaliados os efeitos do armazenamento, através das diferenças absolutas entre 

as propriedades do betume modificado na base e no topo de um tubo onde foi armazenado à 
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temperatura de 180 °C, durante 72 horas, no que diz respeito à temperatura de amolecimento, 

penetração, resiliência e viscosidade a 150 °C, tal como se apresenta na Figura 4.10. 

  

Figura 4.10. Resultados de estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados com os 

diferentes materiais poliméricos em estudo. 

As especificações portuguesas têm limites a cumprir para os ligantes modificados em termos 

de diferença na temperatura de amolecimento (A&B) e no valor de penetração (entre a base e 

o topo) nos ensaios de estabilidade ao armazenamento. Esses limites devem ser cumpridos caso 

se pretenda armazenar estes produtos por longos períodos, o que facilitaria a sua 

comercialização. Caso contrário a sua produção terá de ser realizada imediatamente antes da 
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aplicação na mistura, ou então os ligantes modificados têm de ser armazenados sob efeito de 

agitação para contínua homogeneização. 

Analisando os resultados da Figura 4.10 são evidentes os níveis de dissociação para os 

polímeros EVA, SBS, PEBD e PEAD, visto que houve diferenças significativas nas 

propriedades dos ligantes recolhidos na base e no topo dos tubos de armazenamento. Esse facto 

é ainda mais evidente pelo facto do ligante modificado comercial (PMB 25/55-65) apresentar 

resultados idênticos na base e no topo dos tubos de armazenamento, sendo uma referência em 

relação a esta propriedade que não foi atingida pela modificação do betume B35/50 com 

nenhum dos polímeros em estudo, virgens ou resíduo, em pó ou granulados.  

Além disso, ainda foi possível verificar algumas diferenças na forma como os diferentes 

polímeros manifestaram a sua reduzida estabilidade ao armazenamento. As principais 

diferenças entre as propriedades da base e do topo dos polímeros PEAD e PEBD foram 

observadas na temperatura de amolecimento e na viscosidade (por serem as propriedades mais 

influenciadas por estes polímeros). Por outro lado, o polímero EVA apresentou uma maior 

diferença nos resultados de penetração e de resiliência. O polímero SBS, ao ser aquele que mais 

influência tem na modificação do betume, demonstrou uma má estabilidade ao armazenamento 

em todas as propriedades.  

Na fase seguinte do trabalho vai procurar ultrapassar-se este pior comportamento em relação à 

estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados, retificando-se o método de mistura 

(misturador de alta velocidade/corte), reduzindo a percentagem de polímero ou através da 

utilização de aditivos químicos estabilizadores (ácido polifosfórico). 

Os ligantes que apresentaram maior estabilidade ao armazenamento foram os modificados com 

ABS em pó e com borracha de pneus usados em pó. No entanto, também se verificou que esses 

polímeros foram os que menos modificaram o desempenho do betume base, o que pode ajudar 

a justificar as menores diferenças encontradas na estabilidade ao armazenamento. Assim, em 

primeiro lugar deve-se procurar solucionar o problema de estabilidade dos restantes polímeros, 

pois estes polímeros serão uma solução alternativa com pior desempenho. 

Como conclusão desta secção da Tese, referente à seleção dos materiais poliméricos, podemos 

concluir que é possível obter propriedades similares ou mesmo superiores às de um betume 
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modificado comercial (PMB 25/55-65), mas apenas quando se utilizam alguns dos materiais 

poliméricos em estudo. Na verdade, observou-se que: 

 SBS, PEAD e EVA são os polímeros mais promissores para aumentar o ponto de 

amolecimento dos ligantes modificados; 

 PEAD e EVA são os polímeros com maior influência nos resultados do ensaio de 

penetração dos ligantes modificados; 

 SBS, EVA e borracha de pneu (elastómeros) apresentaram o melhor desempenho em 

relação à resiliência (recuperação elástica após penetração) dos ligantes modificados; 

 Todos os betumes modificados, excluindo aqueles com ABS e borracha de pneus 

moída, só atingem a viscosidade adequada para produzir misturas betuminosas a 

temperaturas próximas ou superiores a 180 °C, incluindo o betume comercial; 

 PEAD, PEBD e EVA têm uma boa digestão no betume, enquanto o SBS, ABS e a 

borracha de pneus têm uma digestão difícil no betume (estes devem ser moídos para 

otimizar sua eficácia). 

A menor capacidade do ABS e da borracha de pneus para modificar o betume (quando se usa a 

mesma percentagem de polímero) pode justificar o facto de terem apresentado um melhor 

desempenho em relação à estabilidade de armazenamento, enquanto os demais polímeros 

(EVA, SBS, PEAD e PEBD) não foram estáveis ao armazenamento. 

Como conclusão, considera-se que o SBS é o polímero mais eficaz na modificação do betume, 

mas também se deve procurar utilizar resíduos plásticos que possam ser eficazes na mesma 

função, sendo o EVA e o PEAD as melhores alternativas nesse caso. Além disso, deve-se tentar 

encontrar uma solução para melhorar a estabilidade ao armazenamento.  

4.3.3. Caracterização química, reológica e morfológica dos ligantes modificados produzidos 

com os polímeros mais promissores 

Para além das propriedades básicas e de estabilidade ao armazenamento, outras propriedades mais 

avançadas foram avaliadas para um número mais restrito de ligantes modificados com os polímeros 

mais promissores determinados na fase anterior do trabalho. Nesse sentido, nesta fase do trabalho 

avaliaram-se os ligantes comerciais de referência (B35/50 e PMB 25/55-65) e os ligantes 

modificados produzidos com o betume base (B35/50) e com 5% dos polímeros identificados como 

sendo os mais promissores (SBS virgem, EVA resíduo e PEAD resíduo).  
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Relativamente às propriedades químicas, realizaram-se ensaios de FTIR aos materiais 

poliméricos, ao betume base e aos ligantes modificados resultantes, de modo a avaliar se há 

alterações nas ligações químicas do ligante pela sua modificação com os materiais poliméricos.  

Relativamente aos polímeros, segundo Giancola et al. (2012) esperam-se picos no espectro 

correspondentes aos números de onda 2848 e 2851 cm-1 referentes ao estiramento simétrico, e 

no número de onda 2918 cm-1 referentes ao estiramento assimétrico, das ligações dos átomos 

de CH2 correspondentes ao polietileno. Já de acordo com Dikobe e Luyt (2009) também se 

esperam picos nesses números de onda para o EVA, e também um pico devido vibração da 

ligação C=O correspondente ao éster do grupo dos carboxilos, no número de onda 1750 cm-1. 

Relativamente aos betumes, estes têm uma estrutura química complexa, pois contêm saturados, 

aromáticos, resinas e asfaltenos, capazes de interagir fortemente com o polímero por meio de 

dipolo-dipolo ou ligações de hidrogénio. Segundo Larsen et al. (2009) a banda 1735 a 

1690 cm-1 corresponde ao modo de vibração do grupo do Carbonilo (C-O), e poderá significar 

oxidação, quer dos polímeros, quer dos componentes do betume. O número de onda 1600 cm-1 

é associada à vibração do grupo dos aromáticos, e está sempre presente no espectro de FTIR do 

betume. Segundo DeDene (2014) o pico referente à flexão da ligação dos grupos funcionais 

HC=CH corresponde ao butadieno. Ainda segundo este autor, os picos normalmente 

encontrados por FTIR no betume estão representados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3. Compostos e grupos funcionais do betume que podem ser identificados no 

espectro de FTIR segundo DeDene (2014). 

Nome do composto Grupo funcional Nº de onda (cm-1) Tipo de vibração 

Alcanos C-H 650-910 Flexão 

Sulfóxido S=O 1030 Estiramento 

Hidrocarbonetos aromáticos C-H, CH2 e CH3 1375-1530 Flexão 

Aromáticos C=C 1600 Estiramento 

Carbonilo C=O 1700 Estiramento 

Hidrocarbonetos saturados C-H 2850-3000 Estiramento 

 

Em seguida apresentam-se os resultados dos ensaios FTIR, na Figura 4.11 para o EVA (resíduo 

e ligante modificado), na Figura 4.12 para o PEAD (resíduo e ligante modificado) e na Figura 

4.13 para o SBS (polímero e ligante modificado). Os resultados FTIR dos ligantes de referência 

(B35/50 e PMB 25/55-65) são comuns a todas essas figuras. 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

86  Liliana Marisa Barros Costa 

 

Figura 4.11. Resultados de FTIR relativos à adição do polímero EVA ao betume. 

O pico no número de onda 1750 cm-1 é bem evidente no espectro do resíduo plástico EVA e no 

ligante modificado correspondente. Já no betume base e no PMB comercial tal ligação não 

ocorre, mostrando que o PMB comercial não contém EVA. Para além desse número de onda, 

também se encontraram os picos 2851 e 2848 cm-1 habituais no polímero EVA, e que também 

devem estar presentes no polietileno e dentro do intervalo de vibração das ligações de 

hidrocarbonetos saturados. Tanto os polímeros como os ligantes apresentaram picos 

correspondentes aos hidrocarbonetos aromáticos entre 1375 e 1530 cm-1. 

 

Figura 4.12. Resultados de FTIR relativos à adição do polímero PEAD ao betume. 
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Relativamente ao espectro do resíduo plástico de PEAD também é visível um pico no número 

de onda próxima de 1750 cm-1. No entanto, este pico não ocorre no ligante modificado com 

PEAD nem nos ligantes de referência (betume base ou PMB comercial), o que significa que 

esse tipo de ligações do PEAD deixa de ocorrer quando o polímero está disperso no betume. 

Os picos 2851 e 2848 cm-1 esperados para o polietileno estão presentes, mas também se situam 

dentro do intervalo de vibração das ligações de hidrocarbonetos saturados presentes em todos 

os ligantes. Por último, tanto o resíduo plástico PEAD como os vários ligantes apresentaram 

picos correspondentes aos hidrocarbonetos aromáticos entre 1375 e 1530 cm-1. 

 

Figura 4.13. Resultados de FTIR relativos à adição do polímero SBS ao betume. 

Relativamente ao espectro do SBS já não ocorre um pico no número de onda 1750 cm-1, atrás 

referido para os outros polímeros. No entanto, ocorre o pico esperado para o butadieno ao 

número de onda 965 cm-1, e o mesmo ocorre no ligante modificado com SBS e no PMB 

comercial, sugerindo a presença de SBS no ligante modificado comercial. As ligações de 

hidrocarbonetos saturados e aromáticos estão presentes em todos os materiais ensaiados, ou 

seja, no polímero SBS, no ligante modificado com SBS e nos restantes ligantes. 

Quanto à caracterização reológica, em primeiro lugar foi determinado o grau PG (Performance 

Grade) dos vários ligantes nas temperaturas elevadas, com recurso ao ensaio no DSR, de acordo 

com o procedimento preconizados na norma EN 14770 (CEN, 2012h), através da avaliação da 

variação do módulo complexo e do ângulo de fase com a temperatura. Todos os ligantes 
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modificados produzidos nesta fase apresentaram um grau PG de 82 °C (inclusive o PMB 

comercial), o que demonstra o seu excelente comportamento a temperaturas elevadas. O ligante 

base utilizado nesta fase de estudo (B35/50) apresentou um grau PG de 70 °C. 

Em seguida avaliaram-se as propriedades reológicas dos ligantes através do protocolo de ensaio 

frequency sweep a várias temperaturas. Nesta avaliação é possível apresentar um intervalo de 

resultados reológicos mais alargado através do princípio de sobreposição tempo-temperatura. 

Estes ensaios foram realizados no intervalo de temperaturas de 30 a 80 °C para todos os 

ligantes, à exceção do ligante modificado com SBS que se apresentou demasiado rígido para a 

geometria utilizada nesta fase (plate-plate), optando-se nesse caso por realizar os ensaios num 

intervalo de temperaturas superior de 45 a 110 °C, o que não tem implicações nos resultados. 

Com base no princípio de sobreposição tempo-temperatura foi então possível construir as 

curvas mestras referentes ao módulo complexo e ângulo de fase dos ligantes betuminosos em 

estudo (Figura 4.14) para uma temperatura de referência de 60 °C. 

 

Figura 4.14. Curvas mestras de módulo complexo e ângulo de fase (Tref = 60 °C) dos ligantes 

comerciais de referência (B35/50 e PMB25/55-65) e dos ligantes modificados com os 

polímeros mais promissores (SBS virgem, EVA resíduo e PEAD resíduo). 

Em relação ao comportamento reológico dos vários ligantes, a adição de polímero mostrou 

aumentar de forma evidente a rigidez do ligante base (B35/50), o que promove um melhor 

comportamento a altas temperaturas de serviço. A rigidez de todos os ligantes é visivelmente 

dependente da frequência, mas a modificação com os vários polímeros reduz essa dependência. 
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Os ligantes que apresentaram maior rigidez foram os modificados com PEAD ou SBS, mas o 

ligante modificado com EVA também apresenta valores de rigidez superiores aos do ligante 

PMB comercial, indicando que a percentagem de polímero do ligante modificado comercial 

deverá ser inferior a 5% (utilizado nesta fase do estudo), tal como referido anteriormente. 

Em relação aos resultados do ângulo de fase, um ângulo de fase inferior corresponde a uma 

resposta mais elástica do ligante, sendo o comportamento do ligante mais viscoso para ângulos 

de fase elevados (observados para frequências baixas ou temperaturas elevadas). Assim, o 

ligante modificado com EVA apresentou uma maior resposta elástica para altas frequências 

(baixas temperaturas), com valores do ângulo de fase inferiores ao ligante comercial. Para 

baixas frequências (altas temperaturas), o comportamento menos viscoso (ângulo de fase 

inferior) foi apresentado pelo ligante comercial, seguido do EVA e do SBS. 

Devido à capacidade de recuperação após deformação de alguns dos ligantes, que deve ser 

promovida pelos materiais polímeros em estudo (em especial os elastómeros), também foi 

avaliada a recuperação elástica dos ligantes modificados com PEAD resíduo, SBS virgem e 

EVA resíduo (além dos ligantes de referência). Nesse sentido, foi realizado o ensaio de fluência 

e recuperação sob tensão múltipla (MSCR ou Multiple Stress Creep Recovery) a 64 °C, cujos 

resultados em termos de Jnr (conformidade não-recuperável) são apresentados na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Resultados de Jnr obtidos no ensaio MSCR para os ligantes comerciais de 

referência (B35/50 e PMB25/55-65) e para os ligantes modificados com os polímeros mais 

promissores (SBS virgem, EVA resíduo e PEAD resíduo). 
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O melhor desempenho no ensaio MSCR (menores valores de Jnr) foi obtido pelo ligante 

modificado com SBS, seguido pelo ligante modificado comercial, dado que os elastómeros 

garantem uma maior recuperação elástica após deformação. Previsivelmente, o pior 

desempenho foi apresentado pelo betume base (B35/50). Entre os ligantes modificados 

desenvolvidos neste trabalho, o pior desempenho foi o do PEAD reciclado, por ser um 

plastómero. O ligante modificado produzido com EVA reciclado mostrou um comportamento 

próximo do ligante comercial, o que pode potenciar o seu uso futuro. 

Em seguida, para avaliar a variação da dispersão dos diferentes polímeros no betume, foi 

realizada uma análise morfológica por microscopia de fluorescência (Figura 4.16). Nas imagens 

obtidas é evidente que apesar de ser utilizada a mesma quantidade de polímero nos diferentes 

ligantes modificados, a sua dispersão depende muito do tipo de polímero usado. A dispersão 

mais homogénea foi obtida com o EVA reciclado, sendo quase alcançado o equilíbrio entre as 

fases (polímero e betume) apenas com 5% de EVA, ao contrário dos outros polímeros. Quanto 

ao PMB comercial, este não revelou nenhum componente fluorescente aos raios UV pelo menos 

à escala que foi utilizada, o que ajuda a compreender a sua estabilidade ao armazenamento. 

 

Figura 4.16. Morfologia por microscopia de fluorescência dos ligantes modificados com 5% 

de polímero (SBS virgem, EVA resíduo e PEAD resíduo) e do PMB comercial. 
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4.4. Avaliação da influência das condições de produção do ligante modificado 

4.4.1. Variação do tipo de misturador 

De modo a evitar o custo associado à conversão dos polímeros em pó, e na tentativa de produzir 

ligantes mais estáveis, adquiriu-se um novo misturador/dispersador para o laboratório, o 

dispersor de alto corte IKA ULTRA TURRAX T65. Com este dispersador deverá ser possível 

obter uma mistura mais homogénea de betume e polímero num menor intervalo de tempo, 

mesmo com partículas iniciais de dimensões superiores. A relação entre os resultados dos 

ligantes modificados produzidos com os diferentes misturadores será aqui avaliada. 

Com o objetivo de concluir qual o tempo de produção do ligante modificado mais adequado 

para este novo misturador, optou-se por se avançar nesta fase do estudo com o polímero de mais 

difícil digestão, o SBS. À partida, o tempo adequado de produção do ligante modificado com 

SBS também garantirá a adequada digestão para os outros materiais poliméricos em estudo. 

Assim, foram comparadas as propriedades de ligantes modificados produzidos no misturador 

de baixo corte IKA RW20 (M1) e no misturador de alto corte IKA ULTRA TURRAX T65 (M2), 

cujos resultados se apresentam na Figura 4.17. Foram produzidos ligantes com a mesma 

percentagem de SBS (5%) e com o mesmo tipo de betume, neste caso um betume do tipo 50/70. 

Mantiveram-se as condições de produção já apresentadas para o misturador M1, fazendo-se 

apenas variar os intervalos de tempo de mistura com o novo misturado/dispersador (M2). 

Numa primeira fase foram produzidos ligantes modificados no novo misturador (M2) com 5% 

de SBS em grânulos e betume B50/70, com intervalos de tempo de digestão de 10, 20, 30 e 

40 minutos à velocidade de 7000 rpm. No misturador M1 os ligantes modificados também 

foram produzidos com 5% de SBS, mas em pó, e betume B50/70, para um tempo de digestão 

de 60 minutos a 350 rpm. Com o misturador M2 utilizaram-se tempos de digestão menores 

porque se espera que seja bem mais eficaz do que o misturador M1. Nesta fase, todos os ligantes 

modificados foram produzidos à temperatura de 180 °C, e o seu desempenho avaliado em 

termos das suas propriedades básicas e da estabilidade ao armazenamento (Figura 4.17). Para a 

avaliação das condições de produção só serão apresentados resultados de estabilidade ao 

armazenamento referentes aos ensaios de anel e bola e de penetração, por serem os mais 

relevantes no âmbito da especificação em vigor.  
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Figura 4.17. Propriedades básicas e resultados de estabilidade ao armazenamento dos ligantes 

modificados produzidos em diferentes misturadores com diferentes tempos de digestão. 

Para o misturador M2, com base na análise das propriedades básicas optou-se por utilizar um 

tempo de modificação do ligante de 20 minutos (de forma a minimizar os custos e a prevenir o 

envelhecimento do ligante durante a sua produção), uma vez que as alterações das propriedades 

básicas do ligante modificado foram reduzidas a partir de 20 minutos de digestão. De facto, a 

diminuição da recuperação elástica do ligante modificado a partir dos 20 minutos pode ser 

resultado do envelhecimento do polímero pela elevada temperatura de produção do ligante. Ao 

comparar os dois misturadores, verifica-se ainda que o novo misturador (M2) melhora o 

desempenho do ligante modificado. 

Ao utilizar este novo misturador M2 também se pretendeu melhorar a estabilidade ao 

armazenamento dos ligantes modificados, por comparação com o misturador M1. Assim, os 

resultados de penetração e anel e bola, do topo e de base da coluna de armazenamento, também 

são apresentados na Figura 4.17 para ambos os misturadores, mas apenas para o tempo de 

digestão de 20 minutos selecionado para o misturador M2. Ao analisar esses resultados, pode 

concluir-se que o tipo de misturador não melhorou a estabilidade ao armazenamento do ligante 

modificado. Assim, devem ser avaliados outros métodos para melhorar a estabilidade (redução 

da percentagem de polímero, utilização de aditivos estabilizadores, entre outros). 

No sentido de avaliar a variação da dispersão do SBS no betume, para os dois tipos de 

misturadores, também foi executada uma análise morfológica através de microscopia de 

fluorescência (Figura 4.18). Ao avaliar as imagens microscópicas dos ligantes modificados 

produzidos em ambos os misturadores é visível a melhor dispersão do polímero no betume 
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quando se utiliza o misturador de alto corte (M2) durante 20 minutos. Assim, esse será o 

procedimento adotado para produção dos ligantes modificados a partir deste ponto. 

 

Figura 4.18. Morfologia por microscopia de fluorescência dos ligantes modificados com SBS 

produzidos no misturador M1 (esquerda) e no misturador M2 (direita). 

4.4.2. Variação da percentagem de polímero 

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos ligantes modificados em termos de estabilidade 

ao armazenamento, também se avaliou a influência da percentagem de polímero utilizada na 

modificação. Pelos motivos já apresentados, nesta fase restringiu-se o estudo ao polímero SBS. 

Assim, reduziu-se a percentagem de SBS no ligante modificado de 5% para 3%, o que também 

permite reduzir o custo do ligante, mantendo o betume base (B50/70) do passo anterior. As 

propriedades básicas e a estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados produzidos 

nesta fase são apresentadas na Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Propriedades básicas e resultados de estabilidade ao armazenamento dos ligantes 

modificados produzidos com 3% e 5% de SBS. 
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Conforme esperado, ao reduzir a quantidade de polímero, aumentou-se o valor de penetração, 

e reduziu-se o ponto de amolecimento, a resiliência e a viscosidade do ligante modificado, o 

que inevitavelmente reduz o desempenho do ligante.  

A variação da penetração e da temperatura anel e bola entre o topo e base das amostras dos 

ligantes modificados, depois de armazenadas em coluna, também é apresentada na Figura 4.19. 

Através desses resultados pode concluir-se que a diminuição da quantidade de SBS no ligante 

modificado contribui para a estabilidade ao armazenamento. No entanto, esse contributo ainda 

não é suficiente para se considerar esse ligante modificado estável. 

A morfologia dos ligantes modificados produzidos com 3% e 5% de SBS também foi analisada 

através de microscopia de fluorescência (Figura 4.20). A menor quantidade de polímero SBS 

utilizado e a forma como a dispersão do polímero no ligante é mais eficaz ao utilizar apenas 

3% de SBS é evidente ao avaliar as imagens de microscopia, o que ajuda a compreender a maior 

estabilidade ao armazenamento desse ligante. 

 

Figura 4.20. Morfologia por microscopia de fluorescência dos ligantes modificados 

produzidos com 3% de SBS (esquerda) e 5% de SBS (direita) no misturador M2. 

4.4.3. Variação do tipo de betume base 

Para além do tipo de misturador e da percentagem de polímero no ligante, também se avaliou a 

influência do betume base, restringindo de novo a análise ao polímero SBS, para uma 

percentagem de incorporação de 3%. Assim, para além do betume base de penetração 50/70, 

também se utilizou o betume 35/50 e 70/100. As propriedades básicas e a estabilidade ao 

armazenamento dos ligantes modificados resultantes são apresentadas na Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Propriedades básicas e estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados 

produzidos com diferentes betumes base e 3% de SBS no misturador M2. 

Entre os ligantes modificados estudados, verificou-se que o ligante modificado produzido com 

um betume base de maior penetração apresentou uma menor viscosidade, resiliência e 

temperatura de amolecimento e uma maior penetração. Em relação aos resultados de 

estabilidade ao armazenamento, a utilização de betumes de diferente penetração não permitiu 

melhorar essa propriedade dos ligantes modificados.  

Em suma, em relação às condições de produção de ligantes modificados é possível concluir que 

a utilização do misturador de alto corte é uma mais-valia, permitindo uma rápida produção do 

ligante (20 minutos), e melhorando a dispersão do polímero (como se verificou nos resultados 

de microscopia). A percentagem de polímero, de acordo com o tipo de ligante base e do 

polímero utilizado, deverá ser cuidadosamente estudada de modo a ser possível produzir um 

ligante modificado otimizado. Em relação à estabilidade ao armazenamento, as condições 

avaliadas (tipo de misturador, percentagem de polímero e tipo de betume base) não resultaram 

em melhorias claras, mantendo-se a necessidade de produção do ligante modificado junto à 

central ou da homogeneização do mesmo antes da produção das misturas. 

4.4.4. Influência da utilização de ácido polifosfórico como aditivo estabilizador 

Com o objetivo de se melhorar a estabilidade ao armazenamento, a última variável estudada foi 

o uso de um aditivo químico estabilizador, nomeadamente o ácido polifosfórico (APP). De 

forma a avaliar não só a eficácia da utilização do ácido, mas também a influência da quantidade 
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em que este foi adicionado, foram produzidos ligantes modificados com duas percentagens de 

ácido (0,5 e 1%). Para esta fase foi estudado o ligante mais estável obtido até este ponto, que 

foi o ligante modificado com 3% de SBS e com o betume base B50/70. A avaliação das 

propriedades básicas do ligante base (50/70) antes e após adição de ácido polifosfórico (APP) 

é apresentada na Figura 4.22.  

 

Figura 4.22. Propriedades básicas do ligante base 50/70 antes e após adição de 0,5% e 1% de 

ácido polifosfórico (aditivo estabilizador). 

Analisando os resultados das propriedades básicas do betume B50/70 após adição do ácido 

polifosfórico, verifica-se que o aumento da percentagem de APP no betume aumenta a sua 

rigidez, diminuindo a penetração e aumentando o ponto de amolecimento e a resiliência. 

Em seguida, esses ligantes com diferentes quantidades de APP foram modificados com 3% de 

SBS. As propriedades básicas desses ligantes modificados com APP e SBS são apresentadas 

na Figura 4.23, bem como os resultados relativos à sua estabilidade ao armazenamento.  

Ao adicionar o SBS, os valores de penetração dos ligantes modificados não evoluíram 

totalmente como esperado para as diferentes quantidades de APP utilizadas, embora a tendência 

verificada antes de adicionar o SBS se mantenha (ou seja, em geral o APP aumenta a rigidez 

dos ligantes modificados com SBS). De facto, são visíveis melhorias nas propriedades básicas 

dos ligantes modificados com SBS devido à adição do ácido polifosfórico, quando comparadas 

com o ligante modificado apenas com SBS. 
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Figura 4.23. Propriedades básicas e estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados 

produzidos com 3% de SBS, após adição de 0%, 0,5% ou 1% de APP ao betume base 50/70. 

Ao contrário do que se estava à esperava, a utilização de ácido polifosfórico não aumentou a 

estabilidade entre os componentes do ligante modificado (betume e SBS) de forma evidente. O 

melhor resultado em termos de estabilidade ao armazenamento foi atingido para o ligante 

modificado produzido com 3% de SBS e 0,5% de ácido polifosfórico. Mesmo assim, esse 

ligante modificado ainda não pode ser considerado estável. 

Para todas as condições estudadas não foi possível atingir um ligante modificado com SBS que 

seja estável ao armazenamento. Nesse sentido, optou-se por alterar o material polimérico a 

estudar para verificar se é possível aumentar essa estabilidade. Assim, alterou-se o polímero de 

mais difícil digestão (SBS) para o polímero de mais fácil digestão e mais compatível com o 

betume (EVA), de acordo com a caracterização já apresentada dos polímeros. Como a 

percentagem de polímero não influenciou de forma significativa a estabilidade ao 

armazenamento, mas tem um efeito positivo no desempenho do ligante, voltou a utilizar-se 5% 

de EVA nesta fase. Além disso, como o APP aumenta a rigidez do betume, nesta fase também 

se optou por utilizar o betume 70/100 como base, em alternativa ao betume base 50/70.  

Os resultados referentes à temperatura de amolecimento, penetração e resiliência do betume 

70/100 antes e após adição de 0,5% de APP são apresentados na Figura 4.24. O APP influenciou 

muito mais o betume 70/100 do que o betume 50/70, para condições iguais de mistura. Isto 

provavelmente acontece porque o APP deve reagir essencialmente com as frações mais leves 

do betume (Baldino et al., 2012), mais presentes no betume 70/100 do que no betume 50/70. 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

98  Liliana Marisa Barros Costa 

 

Figura 4.24. Propriedades básicas do ligante base 70/100 antes e após adição de 0,5% de 

ácido polifosfórico (aditivo estabilizador). 

Os ligantes com betume 70/100 e diferentes quantidades de APP foram depois modificados 

com 5% de EVA. As propriedades básicas desses ligantes modificados com APP e EVA são 

apresentadas na Figura 4.25, bem como os resultados de estabilidade ao armazenamento. A 

utilização do polímero EVA juntamente com o APP permitiu obter um ligante modificado com 

melhor desempenho, mas também não resultou em um ligante estável, mesmo sendo este 

material polimérico mais fácil de digerir e mais compatível com o betume. 

 

Figura 4.25. Propriedades básicas e estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados 

com 5% de EVA, após adição de 0% ou 0,5% de APP ao betume base 70/100. 
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Em suma, relativamente às condições de produção avaliadas até esta fase, as variáveis que mais 

influenciam o desempenho dos ligantes são o material polimérico utilizado na modificação do 

ligante. Nesse sentido, nas fases seguintes deste trabalho vai-se privilegiar o uso dos resíduos 

plásticos que apresentam o melhor desempenho até este ponto. O misturador de alto corte é 

uma mais-valia para redução do tempo de produção do ligante modificado, sendo que esta deve 

ser realizada imediatamente antes da produção das misturas (já que não se conseguiu obter um 

ligante estável ao armazenamento). A otimização da percentagem de resíduo plástico e do tipo 

de ligante base a utilizar é outro fator importante que será avaliado em seguida.  

4.4.5. Seleção do tipo de ligante base e da percentagem de resíduo plástico 

O objetivo desta parte do estudo foi avaliar a interação entre betumes base com diferentes 

penetrações e os resíduos plásticos considerados mais promissores até este ponto do trabalho, 

nomeadamente o EVA e o PEAD. Assim, foram produzidos ligantes com diferentes betumes 

base (35/50, 50/70, 70/100 e 160/220) e diferentes percentagens de resíduos plásticos (3%, 5% 

e 7%), de modo a obter ligantes modificados com propriedades próximas do ligante modificado 

comercial de referência (PMB 25/55-65). Nesse sentido, as propriedades básicas (penetração, 

anel e bola e resiliência) dos vários ligantes base e do PMB comercial, que serão utilizadas 

como referência, são apresentadas na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4. Propriedades básicas dos betumes base e do ligante modificado comercial. 

Ligante 
A&B  
(°C) 

Penetração 
(dmm) 

Resiliência 
(%) 

Viscosidade a 150 °C 
(Pa.s) 

35/50 52,2 45,9 9 0,30 

50/70 50,8 60,9 0 0,24 

70/100 48,7 75,3 0 0,23 

160/220 42,2 145,1 0 0,13 

PMB 25/55-65 65,5 37,2 21 1,10 

 

Em seguida, os resultados de caracterização básica dos diferentes ligantes modificados em 

estudo são apresentados separadamente para cada resíduo plástico utilizado. Os resultados 

obtidos após mistura de vários betumes base com diferentes quantidades de EVA são 

apresentados na Tabela 4.5 e na Figura 4.26, enquanto a Tabela 4.6 e a Figura 4.27 apresentam 

os resultados correspondentes aos vários ligantes produzidos com PEAD. Os resultados do 

PMB comercial de referência também são apresentados nessas figuras e tabelas. 
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Tabela 4.5. Propriedades básicas dos ligantes modificados com EVA. 

Ligante base 
EVA 
(%) 

A&B 
(°C) 

Penetração 
(dmm) 

Resiliência 
(%) 

Viscosidade a 150 °C 
(Pa.s) 

160/220 7% 59,6 61,9 32 0,93 

70/100 5% 61,1 37,1 26 0,76 

70/100 7% 65,9 29,7 26 1,37 

50/70 5% 63,0 31,2 24 0,93 

35/50 5% 65,2 26,0 23 1,30 

PMB 25/55-65 - 65,5 37,2 21 1,10 

 

 

Figura 4.26. Propriedades básicas dos ligantes modificados com EVA. 

As propriedades de alguns dos novos ligantes modificados produzidos com EVA reciclado são 

semelhantes ou mesmo superiores às do ligante modificado comercial. Os ligantes modificados 

com EVA têm maior resiliência (devido às propriedades elásticas do EVA) e um ponto de 

amolecimento semelhante ao PMB comercial, estando ambas as propriedades relacionadas com 

uma boa resistência à deformação permanente. Como esses resultados se apresentaram 

semelhantes aos do PMB comercial, os valores da penetração permitiriam selecionar o melhor 

ligante modificado com EVA para caracterização na fase seguinte do trabalho. Assim, entre os 

vários ligantes produzidos, o ligante modificado com 5% EVA e com o betume base 70/100 foi 

o selecionado por apresentar um valor de penetração mais próximo do PMB 25/55-65. 
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Tabela 4.6. Propriedades básicas dos ligantes modificados com PEAD. 

Ligante base 
PEAD 
(%) 

A&B 
(°C) 

Penetração 
(dmm) 

Resiliência 
(%) 

Viscosidade a 150 °C 
(Pa.s) 

160/220 5% 65,0 63,5 6 0,60 

70/100 5% 67,9 31,8 11 0,85 

50/70 5% 69,9 27,9 9 1,25 

50/70 3% 53,5 41,9 4 0,47 

35/50 5% 61,9 25,0 4 1,15 

PMB 25/55-65 - 37,2 65,5 21 1,10 

 

 

Figura 4.27. Propriedades básicas dos ligantes modificados com PEAD. 

Em relação aos ligantes modificados produzidos com PEAD reciclado, verificou-se que o 

betume 70/100 modificado com 5% PEAD foi o que apresentou maior valor de resiliência e 

valores de penetração e temperatura de amolecimento mais próximos do PMB comercial. Além 

disso, esta combinação também foi selecionada por razões de comparação mais direta com o 

betume modificado com EVA (mesmo betume base e mesma percentagem de polímero). 

Resumindo, com base nas propriedades básicas analisadas, foram selecionados para as fases 

seguintes deste estudo os seguintes ligantes modificados: 

 Betume 70/100 modificado com 5% de EVA reciclado; 

 Betume 70/100 modificado com 5% de PEAD reciclado. 
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4.5. Caracterização avançada dos ligantes modificados desenvolvidos com os resíduos 

plásticos selecionados 

4.5.1. Avaliação das propriedades calorimétricas dos ligantes modificados selecionados 

Os ensaios de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) foram utilizados para avaliar o 

comportamento térmico dos resíduos plásticos, mas também o comportamento dos ligantes 

modificados produzidos, a fim de avaliar as alterações nos resíduos plásticos uma vez dispersos 

no ligante modificado.  

Na Figura 4.28 são apresentados os resultados de DSC relativos aos dois ligantes modificados 

selecionados na fase anterior, que permitem compreender a influência da modificação na 

temperatura de fusão dos resíduos plásticos.  

 

Figura 4.28. Resultados DSC dos resíduos plásticos (PEAD e EVA), do betume base 70/100 e 

dos ligantes modificados com 5% desses polímeros. 

Relativamente aos resíduos plásticos, é bem visível a fusão dos componentes cristalinos do 

resíduo de PEAD aos 134,2 °C e do resíduo de EVA à temperatura de 54,9 °C, tal como 

apresentado anteriormente. No betume base não é visível nenhum pico endotérmico de fusão, 

embora sejam percetíveis mudanças de fase correspondentes às temperaturas de transição 

vítrea. Assim, o betume pode classificar-se como sendo um material amorfo. 
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Quando o betume é modificado com resíduo plástico, o pico de fusão do componente plástico 

passa a ser visível no ligante modificado. No entanto, comparando estes pontos de fusão com 

os dos resíduos plásticos antes da interação, pode concluir-se que o ponto de fusão das partes 

cristalinas dos plásticos diminui cerca de 5 °C para o EVA e 10 °C para o PEAD, o que vai de 

encontro aos resultados encontrados na literatura (Baldino et al., 2012). Esta diminuição no 

ponto de fusão é um sinal claro da interação entre os resíduos plásticos e o betume base, e 

também é uma vantagem para a trabalhabilidade do ligante modificado na produção e aplicação 

da mistura betuminosa. 

4.5.2. Avaliação das propriedades morfológicas dos ligantes modificados selecionados 

A microscopia de fluorescência (MF) baseia-se no princípio de que os polímeros incham devido 

à absorção de alguns constituintes fluorescentes do betume base e, portanto, a fase rica em 

betume parece escura, enquanto a fase rica em polímero aparece em claro (Airey, 2002). A 

estrutura morfológica dos ligantes, obtida nesse ensaio, é importante para avaliar a interação 

entre o betume e os resíduos plásticos (Chen et al., 2002) e é útil para obter conclusões 

adicionais sobre a estabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados. Relembra-se que 

já foram apresentados resultados de morfologia de ligantes modificados com PEAD e EVA, 

mas nessa fase não utilizou o betume base 70/100 (que foi selecionado numa fase posterior). 

Assim, depois de produzidos os ligantes modificados selecionados (5% PEAD 70/100 e 5% 

EVA 70/100), foram recolhidas amostras para a respetiva análise microscópica (MF). Esses 

ligantes modificados também foram armazenados a altas temperaturas num tubo de alumínio 

durante o período definido no ensaio de estabilidade ao armazenamento. No final desse 

processo foram recolhidas amostras na base e topo do tubo onde estavam armazenados os 

ligantes, para uma análise microscópia adicional. Na Figura 4.29 apresentam-se as imagens de 

microscopia de fluorescência obtidas para o ligante modificado com PEAD (coluna da 

esquerda) e para o ligante modificado com PEAD (coluna da direita). 

Comparando as imagens das amostras dos ligantes modificados recolhidos na base e de topo da 

coluna de armazenamento é clara a separação de fases que ocorre durante o período de 

armazenamento para ambos os ligantes, o que significa que esses ligantes modificados devem 

ser produzidos imediatamente antes da sua utilização, ou ser homogeneizados por agitação, para 

que o seu desempenho não fique comprometido. 
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Figura 4.29. Morfologia por microscopia de fluorescência dos ligantes modificados em estudo 

(5% PEAD 70/100 e 5% EVA 70/100) e de amostras recolhidas da base e no topo da coluna 

após o ensaio de estabilidade ao armazenamento. 

As duas imagens da primeira linha (ligantes após produção) parecem reforçam que os processos 

de dispersão do EVA e PEAD são bem diferentes, embora ambos os ligantes sejam modificados 

com a mesma quantidade de polímero. De facto, uma dispersão mais homogénea pode ser 

observada para o ligante com resíduos de EVA. Como o betume base e a quantidade de resíduo 

plástico utilizado em ambos os ligantes modificados são iguais, as alterações da morfologia do 

ligante devem relacionar-se com a estrutura de cada polímero (EVA e PEAD) ou com o seu 

potencial de expansão por absorção de componentes mais leves do betume. A diferente 

morfologia dos dois ligantes modificados com polímeros pode afetar suas características 

reológicas, o que será avaliado em seguida. 
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4.5.3. Avaliação das propriedades reológicas em regime linear dos ligantes modificados 

selecionados 

Nesta secção são apresentados e discutidos os resultados das propriedades reológicas, avaliadas 

em regime linear, dos ligantes betuminosos selecionados. Também são apresentados os 

resultados reológicos dos ligantes utilizados como referência (PMB 25/55-65 e B35/50), o que 

permite fazer uma avaliação de desempenho comparativa. As curvas mestras do módulo de 

rigidez complexo e do ângulo de fase desses ligantes são apresentadas na Figura 4.30, sendo 

obtidas através da sobreposição tempo-temperatura (temperatura de referência de 60 °C) dos 

resultados reológicos obtidos em ensaios DSR realizados em varrimento de frequências. 

 

Figura 4.30. Curvas mestras do módulo de rigidez e do ângulo de fase (Tref = 60 °C) dos 

ligantes modificados selecionados e dos ligantes de referência. 

Os resultados de módulo complexo a altas frequências (baixas temperaturas) indicam que o 

ligante com PEAD tem o módulo complexo mais alto, pelo que se deve esperar que as misturas 

betuminosas resultantes possam ser muito rígidas. Para baixas frequências (temperaturas 

elevadas) todos os ligantes modificados apresentam valores de módulo complexo superiores 

aos do ligante convencional B35/50, embora sejam inferiores ao PMB comercial. No entanto, 

pode concluir-se que os ligantes produzidos com os resíduos plásticos devem dar origem a 

misturas com elevada resistência à deformação permanente a altas temperaturas.  

O ângulo de fase é um indicador da relação entre as propriedades elásticas e viscosas de um 

ligante. Na Figura 4.30 pode observar-se que os ligantes PMB 25/55-65 e 5% EVA 70/100 têm 
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valores de ângulo de fase mais baixos numa ampla gama de frequências ou temperaturas, o que 

significa que esses ligantes betuminosos garantem ao ligante um comportamento mais elástico 

e uma deformação menos viscosa em várias condições. Os ligantes 35/50 e o 5% PEAD 70/100 

têm valores de ângulo de fase mais elevados, sinónimo de um comportamento mais viscoso. 

Depois de analisar todos os resultados dos ligantes modificados com resíduos plásticos, pode 

concluir-se que os novos ligantes modificados produzidos com o betume base 70/100 e 5% de 

resíduos plásticos (PEAD ou EVA) têm um desempenho muito interessante, que é semelhante 

ao do PMB comercial (PMB 25/55-65). Esse resultado é consequência da boa compatibilidade 

entre o betume base menos rígido (70/100) e ambos os resíduos plásticos. 

De acordo com os resultados do DSC, todos os materiais utilizados no ligante estão em estado 

líquido a altas temperaturas de produção, promovendo a trabalhabilidade e homogeneidade 

necessárias aos ligantes modificados em estudo.  

Quanto à morfologia dos ligantes modificados em estudo, observou-se uma dispersão mais 

homogénea do ligante com EVA. No entanto, ambos os ligantes modificados demonstraram ser 

pouco estáveis para serem armazenados a altas temperaturas. 

Finalmente, e de acordo com os resultados reológicos dentro do regime linear, prevê-se que a 

utilização destes novos ligantes modificados com resíduos plásticos possam originar misturas 

betuminosas com melhor desempenho à deformação permanente. Além disso, o ligante 

modificado com PEAD deve originar misturas mais rígidas, enquanto o ligante modificado com 

EVA deve originar uma maior recuperação elástica das misturas. Outras propriedades das 

misturas betuminosas, como a resistência à fadiga, relacionam-se mais com o comportamento 

não-linear dos ligantes, que será avaliado em seguida. 

4.6. Caracterização reológica não-linear (LAOS-FTR) dos ligantes modificados com os 

resíduos plásticos selecionados 

Nesta parte do trabalho pretendeu-se caracterizar a reologia não-linear dos ligantes modificados 

em estudo (5% PEAD 70/100 e 5% EVA 70/100), o que foi efetuado através de ensaios 

oscilatórios de grande corte (LAOS de Large Amplitude Oscilatory Shear) e reologia com 

transformada de Fourier (FTR de Fourier Transform Rheology). 
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O procedimento de ensaio foi apresentado no Capítulo 3, sendo que a comparação entre as 

características reológicas não-lineares (LAOS-FTR) dos ligantes vai ser feita mais tarde usando 

uma abordagem reológica, com todos os ligantes comparados no mesmo ângulo de fase (δ) ou 

no mesmo número Deborah (De). 

Para todos os ligantes estudados, ao realizar os ensaios LAOS verificou-se que os espectros da 

transformada de Fourier apresentaram harmónicas de sinal ímpares de intensidade 

significativas, que variam entre a 3º e a 19º harmónica.  

Exemplos desses espectros são apresentados na Figura 4.31 para a maior extensão de torsão 

atingida com o reómetro. As intensidades dessas harmónicas foram superiores ao ruído 

proveniente da não linearidade residual do motor do reómetro (visível nos sinais de torque na 

Figura 4.31). 

 

Figura 4.31. Os espectros da transformada de Fourier (intensidades das harmónicas In em 

relação à intensidade da fundamental I1) dos ligantes 70/100 (esquerda) e 5% EVA 70/100 

(direita) medidos a ɷ1 = 1 Hz e 25% de extensão (a linha grossa horizontal indica o limite de 

sensibilidade para intensidades de harmónicos de torque). 

Como resultado da determinação do intervalo de linearidade do reómetro, os ensaios realizados 

com uma barra padrão mostraram que tais harmónicas de extensão poderiam ecoar no sinal de 

torque com intensidades abaixo dos 0,1%. Assim, esta intensidade foi definida como o limite 

de sensibilidade da linearidade do reómetro, e todos as harmónicas com intensidade abaixo de 

0,1% nos sinais de torque foram rejeitadas nas análises seguintes. 
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Na Figura 4.31 também é visível que não foram encontradas harmónicas pares significativas na 

transformada de Fourier dos sinais de torque. Portanto, a resposta dos materiais foi restrita a 

fenómenos não-lineares reversíveis e a não a nenhum evento irreversível e assimétrico, tal como 

deslizamento e rotura de amostra, dentro dos intervalos de extensão ensaiados. A alta 

harmonicidade medida é característica dos sistemas dispersos (sistemas onde uma interface está 

presente) (Carotenuto et al., 2008, Hyun et al., 2011, Reinheimer et al., 2012), o que está de 

acordo com a visão coloidal do betume e com a presença de polímero nos ligantes modificados. 

A intensidade da terceira harmónica normalizada em relação à fundamental (I3 / I1) dá uma 

diferenciação clara não apenas entre betumes não modificados e modificados, mas também 

entre os dois ligantes modificados (com EVA ou PEAD). Isto está representado na Figura 4.32, 

onde I3 / I1 é apresentado como uma função da extensão (γ) e frequência (ɷ1) de torção utilizada 

no ensaio, variando durante diferentes ensaios de varrimento em extensão. 

 

Figura 4.32. Digrama de Pipkin para os sinais I3/I1 de todos os ligantes estudados. 
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Estes gráficos 2D são diagramas de Pipkin tipicamente usados	na literatura para análise de 

resultados FTR (Hyun et al., 2011). Para o caso específico dos ligantes, estes diagramas de 

Pipkin correspondem ao mapeamento mecânico não-linear dos ligantes, onde um novo índice, 

nomeadamente I3 / I1, é usado para quantificar o seu grau de não-linearidade mecânica. No 

geral, o sinal I3 / I1 depende da frequência da extensão, evidenciando a natureza viscoelástica 

dos ligantes. O valor de I3 / I1 foi mais afetado por mudanças na extensão do que na frequência, 

ou seja, a natureza elástica dos ligantes desencadeou a resposta não-linear. 

A Figura 4.32 mostra que o betume 70/100 apresentou os menores valores de I3 / I1, seguido da 

amostra 5% EVA 70/100 e do ligante 5% PEAD 70/100, enquanto o betume 35/50 apresentou 

os maiores valores de I3 / I1 nas condições estudadas. Isto implica que a modificação aumentou 

o grau de não-linearidade mecânica do betume 70/100, o que é consistente com os conceitos de 

emulsão. De facto, a interface formada entre o betume e os polímeros é viscoelástica e, portanto, 

ofereceu uma fonte adicional de não-linearidade (Carotenuto et al., 2008). Por outro lado, os 

ligantes modificados apresentaram níveis de não-lineares mais baixos do que o ligante 35/50. 

Assim, ambos os ligantes modificados, com EVA e PEAD, são menos propensos a mudanças 

de microestrutura impulsionadas pela extensão do que o betume de referência 35/50. 

Para ter em conta a influência das várias harmónicas ímpares significativas e, assim, evitar 

restringir a análise LAOS-FTR à 3ª harmónica (I3 / I1), o conceito de harmonicidade total foi 

usado. A análise de harmonicidade total soma basicamente as intensidades relativas de todas as 

harmónicas normalizadas com intensidade acima do nível de ruído. A análise é, no entanto, 

restrita a todas as harmónicas normalizadas entre a 3ª e a 19ª, uma vez que as harmónicas mais 

altas apresentaram sistematicamente intensidades camufladas no ruído do sinal de torque. 

O valor resultante dessa avaliação, a seguir designado por SomaIímpar (∑ ⁄ ), é 

apresentado na Figura 4.33 para todos os ligantes em estudo, novamente sob a forma de 

diagrama de Pipkin, para ilustrar a sua dependência simultânea da extensão e frequência. 

Essencialmente, os diagramas da Figura 4.33 compartilharam as características gerais 

encontradas para os diagramas de Pipkin construídos apenas a partir de I3 / I1. No entanto, na 

harmonicidade total as diferenças foram expandidas possibilitando uma melhor diferenciação 

entre os ligantes. Por exemplo, todas as amostras apresentaram uma frequência na qual ocorreu 

um aumento acentuado da não-linearidade: perto de 0,3 Hz para os betumes 70/100 e o 35/50, 

e perto de 0,7 Hz para os ligantes modificados 5% PEAD 70/100 e 5% EVA 70/100. 
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Consequentemente, a análise seguinte dos ensaios LAOS-FTR será restrita à harmonicidade 

total, ou seja, ao parâmetro SomaIímpar e a sua dependência das variáveis de entrada (frequência 

e extensão), pois contém a informação de todas as harmónicas ímpares significativas. 

 

Figura 4.33. Digramas de Pipkin para harmonicidade total dos sinais SomaIímpar de todos os 

ligantes estudados. 

Na verdade, o valor de SomaIímpar é um parâmetro já utilizado no estudo das propriedades 

reológicas não-lineares de estruturas multifásicas, como dispersões e emulsões, que são 

materiais conhecidos por gerarem muitas harmónicas neste tipo de análise (Carotenuto et al., 

2008, Kallus et al., 2001, Reinheimer et al., 2012, Reinheimer et al., 2011). 

As diferenças no comportamento não-linear encontrado entre os ligantes, apresentadas na 

Figura 4.32 e na Figura 4.33, também podem corresponder à natural e inerente não-linearidade 

das amostras, isso é, da sua microestrutura e da habilidade para se rearranjarem ou orientarem 
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sob ação de grandes extensões. Assim sendo, foram feitas análises adicionais aos resultados, 

para o mesmo número de Deborah (De) e para o mesmo ângulo de transição de fase (δ), de 

modo a comprovar a não-linearidade mecânica de todas as amostras sob idêntico estado de 

relaxação ou nível viscoelástico, respetivamente. 

4.6.1. Análise reológica não-linear com base em números Deborah (De) similares 

O número de Deborah (De) compara o tempo de relaxação de uma amostra com o tempo 

característico da deformação, e é dado por De = ɷ1 / ɷc, onde neste caso a frequência de 

transição é considerada como a razão característica de relaxação da amostra. Neste trabalho os 

ligantes foram comparados para um valor De = 0,06, para o qual só foi possível a comparação 

para as amostras 35/50, 5% EVA 70/100 e 5% PEAD 70/100 (Tabela 4.7). Infelizmente a 

amostra 70/100 não pode ser incluída nesta análise, porque a frequência requerida para um 

De = 0,06 estava fora do intervalo linear do reómetro. Ao comparar os ligantes para valores De 

semelhantes exclui-se os efeitos não-lineares reológicos originados por diferenças entre os 

tempos de relaxação das amostras, porque estas são ensaiadas no mesmo estado de relaxação. 

No caso específico do valor De = 0,06, as amostras são submetidas a fluências lentas, 

permitindo a relaxação do material num determinado intervalo de extensões. 

Tabela 4.7. Frequência ω1 aplicada durante o varrimento em extensão, parâmetros a e b de 

ajuste à lei de potência, extensão γc para o início do comportamento não-linear, e ângulo 

médio de transição de fase da 3ª harmónica Φ3 quando De = 0,06. 

Amostra ω1 (Hz) a b R2 γc (%) Φ3 (°) 

35/50 0,7 0,85 0,65 0,99 1,89 244 

5%PEAD 70/100 0,7 0,12 1,75 0,95 4,12 250 

5%EVA 70/100 1,0 0,21 1,20 1,00 4,52 250 

 

A dependência da SomaIímpar da extensão e ângulo de fase da 3ª harmónica (Φ3) ensaiada para 

De = 0,06 está apresentada na Figura 4.34 para as misturas listadas na Tabela 4.7. 

Todas as amostras apresentaram um aumento significativo do valor SomaIímpar acima do nível 

de ruído (que é cerca de 1 a 2% e corresponde aproximadamente a dez vezes o limite da 

sensibilidade definida previamente, uma vez que aqui as intensidades das harmónicas são 

somadas juntas) para extensões superiores a 6%. No entanto, a resposta não-linear foi diferente 
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para todas as amostras, o que novamente salienta o potencial do ensaio LAOS-FTR para 

diferenciar o comportamento não-linear de ligantes e PMBs. Foi encontrada uma lei de potência 

inicial para todos os ligantes, mas num intervalo de extensão específico para cada amostra. No 

intervalo de deformações ensaiadas, as amostras de 5% EVA 70/100 mostraram novamente os 

menores valores de SomaIímpar. Isto sugere que a sua microestrutura foi menos afetada pelas 

mudanças da extensão quando comparadas com os ligantes 5% PEAD 70/100 e o 35/50. 

 

Figura 4.34. Dependência da deformação da harmonicidade total (SomaIímpar (%)) e ângulo de 

transição de fase da terceira harmónica Φ3 (inserida) medida para De = 0,06 (as linhas são 

ajuste dos dados usando a equação potencial SomaIímpar (%) = a × γ b). 

O comportamento em lei de potência em relação à extensão é característica da chamada região 

oscilatória de corte de média amplitude (MAOS) (Hyun et al., 2011). O intervalo para a região 

MAOS variou por ligante, levando a diferenças entre as amostras na faixa de deformação para 

o início da não-linearidade. Leis de potência na forma de In / I1 ≈ γ n−1 já foram previstas para 

emulsões diluídas de fluidos newtonianos, e tais relações teóricas foram utilizadas para 

determinar o tamanho de gotículas e a sua distribuição a partir de ensaios de LAOS-FTR 

(Reinheimer et al., 2012, Reinheimer et al., 2011). No entanto, o intervalo de extensões desse 

comportamento não-linear provou poder ser reduzido por causa da integração entre o intervalo 

de linearidade do reómetro e o nível de não-linearidade do torque gerado pela morfologia da 

amostra (Reinheimer et al., 2012). 
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De modo a compreender melhor o comportamento não-linear dos ligantes modificados em 

estudo foi realizada uma lei de potência ajustada aos dados exibidos na Figura 4.34. Os 

resultados do ajuste foram apresentados na Tabela 4.7, onde o pré-expoente a e o expoente b 

da lei de potência são apresentados para os vários ligantes.  

A amostra 5% PEAD 70/100 foi mais sensível à deformação do que qualquer uma das outras 

amostras, pois mostrou o maior expoente da lei de potência b. Como tal, este ligante mostrou o 

maior nível de não-linearidade mecânica, sugerindo que a sua microtextura não poderia 

acomodar tanta extensão quanto a dos outros ligantes, sem alterações morfológicas. Com base 

na lei de potência, uma deformação critica para o início da não-linearidade mecânica γc foi 

extrapolada como a deformação em que a harmonicidade total atingiu o valor de 1,3% 

(considerando como o limite de sensibilidade por ser o menor valor de SomaIímpar detetado para 

todas os ensaios em De = 0,06). Os valores de γc também são apresentados na Tabela 4.7. O 

betume de referência 35/50 mostrou um valor γc menor, enquanto os ligantes modificados 

apresentaram um valor γc semelhante. Isso significa que a amostra 35/50 resistiu menos à 

extensão antes de ser afetada microestruturalmente.  

O ângulo de fase relativo à terceira harmónica (Φ3), calculada apenas quando I3 / I1 atingiu um 

regime de dependência da lei de potência com a extensão aplicada, não apresentou fortes 

variações com a extensão para todas as amostras, como representado na Figura 4.34. Portanto, 

os valores de Φ3 para cada amostra foram calculados em média para cada intervalo de extensão 

apresentado na Figura 4.34 e o seu valor médio do ângulo de fase é indicado na Tabela 4.7. O 

valor Φ3 foi o mesmo para todas as amostras, o que, de acordo com a literatura LAOS, 

corresponde a um comportamento de amolecimento com a extensão (Neidhofer et al., 2003). 

No âmbito de LAOS, Φ3 depende da morfologia (Hyun et al., 2011). Portanto, o facto de Φ3 ser 

o mesmo para todos os ligantes significa que a matriz contínua dos ligantes modificados 

continua a ser o betume, não havendo inversão de fase com o polímero. 

4.6.2. Análise reológica não-linear para o mesmo ângulo de fase (δ) 

O ângulo de transição de fase (δ) compara as contribuições viscoelásticas da resposta reológica 

do material como se fosse calculada a partir da razão entre G`` e G`. Assim sendo, realizando 

ensaios LAOS-FTR para o mesmo valor de δ, exclui-se os efeitos originados pelas diferenças 

da viscosidade dos ligantes. A análise ao mesmo ângulo de fase foi apenas possível para um 
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valor de δ próximo de 50° para as amostras 35/50, 5% EVA 70/100 e 5% PEAD 70/100 (Tabela 

4.8). Neste caso, a amostra 70/100 foi novamente excluída porque a frequência necessária para 

um valor δ próximo de 50° estaria fora do regime linear do reómetro. Para um valor de δ 

próximo de 50° a natureza dissipativa do ligante prevalece, permitindo o estudo da 

caracterização não-linear dos ligantes. A dependência da extensão dos valores de SomaIímpar e 

do ângulo de fase da terceira harmónica (Φ3) nos ensaios com δ próximo de 50° é apresentada 

na Figura 4.35, para as três amostras de ligante indicadas na Tabela 4.8.  

Tabela 4.8. Frequência ω1 aplicada durante o varrimento em extensão, parâmetros a e b de 

ajuste à lei de potência, extensão γc para o início do comportamento não-linear, e ângulo 

médio de transição de fase da 3ª harmónica Φ3 para δ próxima de 50°. 

Amostra ω1 (Hz) δ (°) a b R2 γc (%) Φ3 (°) 

35/50 2,25 52,1 0,77 1,15 0,96 0,75 264 

5% PEAD 70/100 1,0 48,7 0,40 1,03  0,99 1,35 250 

5% EVA 70/100 0,3 49,2 0,17 1,17 0,98 2,80 270 

 

No mesmo estado mecânico, neste caso quando δ tem um valor próximo de 50°, a resposta 

não-linear dada pelo valor SomaIímpar foi mais intensa para o betume 35/50, seguido pelo ligante 

5% PEAD 70/100, sendo o ligante 5% EVA 70/100 aquele com menor nível de não-linearidade. 

Isto reafirma que o ligante modificado 5% EVA 70/100 tem a menor suscetibilidade em relação 

a alterações microestruturas devido à deformação mecânica. Além disso, a resposta SomaIímpar 

para todos os ligantes seguem o comportamento potencial de dependência em relação à 

extensão, como apresentado na Figura 4.34.  

Assim sendo, para permitir uma comparação quantitativa dos vários ligantes em estudo, o 

expoente das suas leis de potência atrás referidas são apresentados na Tabela 4.8. 

Essencialmente, o expoente das leis potenciais é próximo de 1,0 para todas as amostras 

ensaiadas, e assim não permite uma descriminação clara entre os vários ligantes. A deformação 

critica γc extrapolada da lei de potência ajusta-se aos dados onde SomaIímpar atinge 0,55% 

(considerado como o limite de sensibilidade por ser o menor valor de SomaIímpar detetado para 

todos os ensaios realizados com δ próximo de 50°), valor esse que também é apresentado na 

Tabela 4.8. O betume 35/50 apresentou o menor valor γc, resistindo menos às extensões até 

sofrer alterações microestruturais, enquanto o ligante modificado 5% EVA 70/100 mostrou o 

maior valor γc. 



Definição das condições de produção e caracterização dos ligantes betuminosos 

Liliana Marisa Barros Costa  115 

 

Figura 4.35. Dependência da deformação da harmonicidade total SomaIímpar (%) e ângulo de 

transição de fase da terceira harmónica Φ3 (inserida) medida para δ próximo de 50° (as linhas 

são ajuste dos dados usando a equação potencial SomaIímpar = a × γ b). 

O ângulo de fase relativo da terceira harmónica (Φ3) apresentado na Figura 4.35 foi calculado 

apenas na região da lei de potência, e não apresentou grandes variações com a deformação para 

todas as amostras. Portanto, o ângulo de fase médio relativo a Φ3 foi calculado para todas os 

ligantes como descrito anteriormente. Esse valor médio de Φ3 para um valor δ próximo de 50°, 

apresentado na Tabela 4.8, foi aproximadamente o mesmo para todos os ligantes, e novamente 

indicou um comportamento de amolecimento ao corte destes materiais. 

O comportamento não-linear (LAOS-FTR) dos ligantes betuminosos foi apresentado na Figura 

4.34 e na Figura 4.35, e corresponde apenas a uma parte da informação que pode ser obtida a 

partir de ensaios LAOS-FTR para certas classes específicas de materiais: polímeros, misturas, 

emulsões, ou gases coloidais (Hyun et al., 2011, Kallus et al., 2001, Reinheimer et al., 2012). 

Esse comportamento não-linear já era esperado devido à estrutura complexa dos ligantes 

betuminosos, em particular dos PMBs. Para o betume não modificado, a resposta não-linear 

pode surgir da matriz vítrea, dos asfaltenos, da interface entre a matriz e os asfaltenos, ou da 

combinação desses parâmetros estruturais. Num PMB as fontes de não linearidade aumentam 

devido à inclusão do polímero e à criação de interfaces entre as gotículas de polímeros e o 

ligante betuminoso. Adicionalmente, os sistemas poliméricos são intrinsecamente uma fonte de 

não-linearidade, uma vez que estes são viscoelásticos.  
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4.6.3. Principais conclusões dos ensaios de reológica não-linear (LAOS-FTR) aos betumes 

modificados com os resíduos plásticos selecionados 

A caracterização reológica não-linear dos ligantes betuminosos selecionados às temperaturas 

de serviço (20 °C) foi realizada sob as condições oscilatórias de corte de grande amplitude 

(LAOS) e os resultados foram analisados usando a reologia com transformada de Fourier 

(FTR). Sob as condições de frequência e extensão ensaiadas, todos os ligantes estudados 

partilharam as seguintes semelhanças na sua resposta: 

 Não-linearidade reversível dada por apenas harmónicas ímpares significativas; 

 Elevado grau de harmonicidade (In / I1 com 3 ≤ n ≤ 19); 

 Comportamento mais mole ao corte dado pelo mesmo valor do 3º ângulo de fase 

relativo; 

 Para deformação constante, aumento de I3 / I1 e SomaIímpar com o aumento da 

frequência ɷ1. 

Entre os ligantes estudados, a modificação do polímero foi detetada no espaço de Fourier pelos 

altos níveis de não-linearidade de ambos os PMBs quando comparados com o betume base 

70/100. Além disso, os ligantes modificados com EVA e PEAD diferenciaram-se relativamente 

à sua resposta não-linear em todas as condições ensaiadas (mesmo valores De ou δ). O ligante 

5% EVA 70/100 exibiu um nível inferior de não-linearidade, ou seja, menores valores de I3 / I1 

e SomaIímpar do que o ligante 5% PEAD 70/100. Isto implica que a microestrutura do ligante 

5% EVA 70/100 deverá ser menos afetada pela aplicação de extensões de corte do que o ligante 

5% PEAD 70/100. Além disso, os PMBs comportaram-se melhor do que o betume de referência 

35/50, sugerindo que estes podem suportar mais extensão sem alterar a sua microestrutura.  

Sendo assim, o uso de LAOS-FTR para caracterizar o comportamento não-linear dos ligantes 

betuminosos demonstrou ser sensível o suficiente para fornecer uma diferenciação quantitativa 

entre os PMBs. Isto abre a possibilidade de explorar a hipótese de os parâmetros do ensaio 

LAOS-FTR serem sensíveis à morfologia dos PMBs (tamanho das gotículas dos polímeros e 

sua distribuição). Assim, estudos futuros de LAOS-FTR a diferentes ligantes com várias 

percentagens de polímeros e tipos de betume base devem ser realizados em conjunto com sua 

caracterização morfológica, para depois se correlacionar os resultados do ensaio LAOS-FTR 

com as mudanças estruturais do ligante. 
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4.7. Avaliação do envelhecimento dos ligantes modificados com resíduos plásticos 

4.7.1. Introdução 

Segundo Herrington e Wu (1999), o grau de envelhecimento dos ligantes betuminosos 

condiciona a resistência das misturas betuminosas à fadiga. O envelhecimento pode dividir-se 

naquele que ocorre a curto prazo, relativo ao processo de fabrico, aplicação e compactação das 

misturas (responsável por cerca de 65% do envelhecimento), e no que ocorre a longo prazo, 

relativo fenómeno que continua a ocorrer ao longo da vida do pavimento em serviço.  

Nesta fase do estudo procurou-se estudar o envelhecimento a curto prazo do betume de 

referência B35/50 e dos ligantes modificados com os resíduos plásticos EVA e PEAD. A 

avaliação de envelhecimento a curto prazo, neste trabalho, foi realizada por dois procedimentos: 

envelhecimento acelerado dos ligantes no ensaio RTFOT; envelhecimento dos ligantes que 

ocorre diretamente ao produzir misturas e compactar provetes em laboratório.  

A comparação entre os diferentes ligantes, caraterizados antes e após envelhecimento, será aqui 

apresentada e discutida, de modo a determinar se os ligantes modificados com polímeros têm 

processos de envelhecimento diferentes do betume de referência B35/50. Dessa forma, também 

se procurou compreender se os polímeros estão de alguma forma a proteger o betume base das 

causas do envelhecimento.  

A diferença entre o envelhecimento dos ligantes no RTFOT e o envelhecimento causado pela 

preparação de misturas betuminosas em laboratório também será avaliada, bem como a 

influência e adequabilidade do processo de recuperação do betume a partir das misturas.  

4.7.2. Resultados ITS das misturas produzidas para estudo do envelhecimento 

O ensaio de tração indireta é normalmente utilizado para avaliar a resistência das misturas à 

fratura ou ao fendilhamento a baixas temperaturas (Christensen e Bonaquist, 2004), mas 

também pode ser utilizado para avaliar o aumento de resistência quando se submete uma 

mistura betuminosa a diferentes condições de envelhecimento do betume (a curto ou a longo 

prazo). Assim, produziram-se misturas com os diversos ligantes em estudo para simular o 

envelhecimento a curto prazo. Em seguida, numa tentativa de se envelhecer o ligante das 
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misturas para além da fase de produção, procurando simular o envelhecimento a longo prazo, 

foi realizado um endurecimento adicional de cada mistura através da sua exposição adicional à 

temperatura de 163 °C durante 2 horas. Todos os resultados apresentados com apóstrofe nesta 

secção dizem respeito à mistura envelhecida a longo prazo. 

Na Tabela 4.9 são apresentadas as propriedades volumétricas (volume de vazios, baridade 

aparente, e baridade máxima teórica) das misturas produzidas com os ligantes modificados e 

com o betume de referência 35/50. Verifica-se que as misturas envelhecidas a longo prazo são 

mais difíceis de compactar, tendo por isso maiores volumes de vazios. 

Tabela 4.9. Propriedades volumétricas das misturas betuminosas produzidas com o betume 

35/50 e com os ligantes modificados 5% EVA70/100 e 5% PEAD 70/100. 

Propriedade volumétrica 
Mistura betuminosa com o ligante 

35/50 5% EVA 70/100 5% PEAD 70/100 

ρ máx.teórica (Kg/m3) 2501,7 2508,2 2508,5 

ρ (Kg/m3) 2361,6 2375,3 2342,9 

ρ' (Kg/m3) 2351,6 2337,6 2332,3 

Vv médio (%) 5,6 5,3 6,6 

Vv' médio (%) 6,0 6,8 7,4 

 

Os resultados de resistência à tração indireta (ITS) das misturas em estudo são apresentados na 

Figura 4.36 e na Figura 4.37, respetivamente para ensaios realizados a 20 °C ou a 40 °C. Os 

resultados obtidos após envelhecimento a longo prazo (ITS’) são superiores aos dos provetes 

compactados após a produção da mistura, envelhecidos a curto prazo (ITS). O condicionamento 

adicional das misturas endureceu-as, tornando-as mais rígidas, mas também mais frágeis.  

 

Figura 4.36. Resultados do ensaio de tração indireta a 20 °C. 
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Figura 4.37. Resultados do ensaio de tração indireta a 40 °C. 

Quando ao efeito dos polímeros no envelhecimento, parece que a adição de EVA ao betume 

70/100 protege o ligante do endurecimento a longo prazo, dado que os valores ITS’ são apenas 

ligeiramente superiores aos valores de ITS para esta mistura. O PEAD já não apresenta esta 

vantagem, apresentando um comportamento semelhante ao betume B35/50. 

Os resultados de deformação obtidos nos ensaios de tração indireta não apresentam uma 

tendência clara quando se comparam os resultados obtidos para as mesmas misturas após 

envelhecimento a curto (def) e a longo prazo (def’). Na verdade, isso pode ser justificado porque 

o ensaio ITS aplica uma tensão à amostra e a extensão calculada é aquela que resulta 

indiretamente da deformação devido à tensão (Hudson e Kennedy, 1968). Apesar disso, parece 

evidente que a rotura das misturas com PEAD ocorre para menores deformações, o que pode 

estar associado à maior rigidez deste ligante. 

De referir ainda que o efeito da adição dos polímeros ao betume nos ensaios de tração indireta 

é muito mais evidente quando se realizaram ensaios a 40 °C do que a 20 °C. De facto, a mistura 

com o betume B35/50 apresentou os maiores valores de ITS e ITS’ a 20 °C, situação que se 

alterou a 40 °C quando o efeito dos polímeros (EVA e PEAD) já permitiu compensar a menor 

rigidez da matriz dos ligantes modificados (betume 70/100). 

4.7.3. Avaliação do envelhecimento com ensaios reológicos 

O comportamento reológico dos diferentes ligantes em estudo foi avaliado nesta fase antes do 

envelhecimento, após o ensaio RTFOT e após recuperar o ligante envelhecido a partir das 

misturas betuminosas envelhecidas a curto prazo (a comparar com o RTFOT).  
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Os resultados desse estudo são apresentados na Figura 4.38, Figura 4.39 e Figura 4.40, 

respetivamente para o betume 35/50, o ligante modificado com EVA e o ligante modificado 

com PEAD. 

 

Figura 4.38. Propriedades reológicas (G* e δ) do betume 35/50, antes e após envelhecimento, 

para uma frequência de 10 rad/s. 

 

Figura 4.39. Propriedades reológicas (G* e δ) do ligante modificado com EVA, antes e após 

envelhecimento, para uma frequência de 10 rad/s. 

Pode ser visto que a variação do ângulo de fase e do módulo complexo (G*) após o 

envelhecimento com o ensaio RTFOT é diferente às várias temperaturas de ensaio. Em todo 

caso, Lu e Isacsson (2002) mencionam que o envelhecimento a curto prazo após RTFOT tem 

um efeito mínimo no ângulo de fase e no valor de G* em comparação com o efeito de outras 

variáveis, tais como a temperatura. 
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Figura 4.40. Propriedades reológicas (G* e δ) do ligante modificado com PEAD, antes e após 

envelhecimento, para uma frequência de 10 rad/s. 

No caso do betume 35/50, as curvas de ângulo de fase e módulo complexo após recuperação 

do betume a partir da mistura demonstram que o ligante tende a apresentar um comportamento 

menos rígido do que o betume envelhecido no RTFOT. Em qualquer caso, é notório o efeito do 

envelhecimento do betume 35/50 em ambas as situações. De referir ainda que a mudança de 

geometria de pratos paralelos abaixo de 40 °C originou uma maior variabilidade dos resultados, 

eventualmente devido à elevada rigidez dos vários ligantes nessa situação. 

No caso dos ligantes modificados (5% EVA 70/100 e 5% PEAD 70/100), os resultados 

reológicos obtidos após recuperação desses ligantes a partir das misturas demonstram, de forma 

evidente, que houve problemas no processo de recuperação. De facto, o estes ligantes têm uma 

rigidez inferior aos ligantes correspondentes não envelhecidos, o que apenas pode ter 

acontecido por não se ter conseguido recuperar os polímeros juntamente com o betume. Para 

os mesmos betumes envelhecidos no ensaio RTFOT, verifica-se que o efeito do envelhecimento 

a curto prazo foi mais acentuado no ligante modificado com EVA do que no ligante com PEAD, 

com maiores aumentos do módulo de rigidez e maiores reduções do ângulo de fase.  

4.7.4. Avaliação do envelhecimento através dos resultados de viscosidade 

A viscosidade dinâmica foi determinada no DSR a temperaturas mais baixas (19 a 88 °C) e no 

viscosímetro rotacional a temperaturas mais altas (100 a 180 °C). Em seguida apresentam-se 

esses resultados para o betume 35/50 (Figura 4.41), e os ligantes modificados com EVA (Figura 

4.42) e PEAD (Figura 4.43), antes e após envelhecimento (RTFOT e betume recuperado). 
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Figura 4.41. Viscosidade do betume 35/50 antes e após envelhecimento. 

 

Figura 4.42. Viscosidade do ligante modificado com EVA antes e após envelhecimento. 

 

Figura 4.43. Viscosidade do ligante modificado com PEAD antes e após envelhecimento. 
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De modo a ser mais percetível a variação dos resultados de viscosidade, a Figura 4.44 apresenta 

apenas a viscosidade obtida a 160 °C (tradicionalmente usada na produção de misturas). 

 

Figura 4.44. Resultados de viscosidade a 160 °C para os ligantes em estudo antes e após 

envelhecimento. 

Estes resultados de viscosidade seguem uma tendência muito semelhante à observada 

anteriormente nos ensaios de reologia (módulo e ângulo de fase), o que valida as conclusões 

relativamente ao comportamento observado na secção anterior. Assim, voltou a verificar-se que 

o ensaio RTFOT causou maior envelhecimento do que a recuperação a partir da mistura (no 

caso do betume B35/50), e que o betume modificado com EVA teve maior envelhecimento do 

que o betume modificado com PEAD. Mais uma vez, a viscosidade dos ligantes modificados 

recuperados a partir de misturas produzidas em laboratório foi inferior ao seu valor inicial (não 

envelhecido), o que confirma a hipótese dos polímeros não serem totalmente recuperados no 

ligante (algo que será avaliado posteriormente com técnicas calorimétricas e de espectroscopia). 

Para quantificar o efeito do aumento de viscosidade dos ligantes em estudo devido ao seu 

envelhecimento no ensaio RTFOT, foi utilizado o cálculo do índice de envelhecimento para a 

viscosidade (VAI, de Viscisity Aging Index). O índice de envelhecimento é definido pela razão 

do parâmetro físico/reológico do betume envelhecido e do betume original não envelhecido. 

Neste caso, o índice de envelhecimento da viscosidade (VAI) é a avaliação da mudança na 
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viscosidade antes e após o envelhecimento, ou seja, avaliação da percentagem de 

envelhecimento relativo à viscosidade do ligante (Zhang et al., 2012b). O valor VAI pode ser 

calculado com base na Equação 4.1. 

	 ó 	

	
100%  ( 4.1 )

Os índices de envelhecimento VAI dos ligantes em estudo (Figura 4.45) foram calculados com 

base nos resultados de DSR para baixas temperaturas (temperaturas de serviço), e com base nos 

resultados do viscosímetro rotacional para altas temperaturas (produção e aplicação). 

 

Figura 4.45. Valores do índice de envelhecimento pela viscosidade (VAI) dos ligantes em 

estudo, com base nos resultados DSR e do viscosímetro rotacional. 

Os valores VAI obtidos a partir do DSR são muito superiores aos obtidos a partir do 

viscosímetro rotacional para todos os ligantes. Isso deve estar relacionado com as maiores 

mudanças de viscosidade a baixas temperaturas (Hraiki, 1974), mas também pode resultar da 

utilização de diferentes configurações de ensaio (mais ou menos sensíveis ao envelhecimento). 

O betume 35/50 é o mais vulnerável ao envelhecimento a baixas temperaturas (DSR), enquanto 

o ligante modificado com PEAD é o mais vulnerável ao envelhecimento nas temperaturas mais 

altas (viscosímetro). No entanto, de uma forma global pode dizer-se que o ligante modificado 

com PEAD pode ser considerado o mais resistente ao envelhecimento entre os três estudados. 

Com base nessa análise de viscosidade, aparentemente o PEAD proporcionou uma maior 

proteção ao envelhecimento a curto prazo do que o EVA, o que confirma as observações 

realizadas anteriormente.  
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4.7.5. Avaliação do envelhecimento através das propriedades básicas 

Nesta fase são apresentadas as propriedades básicas dos ligantes em estudo, antes e após 

envelhecimento (RTFOT a recuperação após mistura), para o betume B35/50 (Figura 4.46), e 

para os ligantes modificados com EVA (Figura 4.47) e PEAD (Figura 4.48). 

 

Figura 4.46. Propriedades básicas do betume 35/50 antes e após envelhecimento. 

 

Figura 4.47. Propriedades básicas do ligante modificado com EVA antes e após 

envelhecimento. 

Nos resultados do betume 35/50 é óbvio o envelhecimento do ligante após ter sido exposto ao 

RTFOT e após o processo de produção da mistura e posterior recuperação, dado que a 

temperatura de amolecimento e a resiliência aumentaram e a penetração diminuiu. Nestas 

propriedades também é visível que o envelhecimento é maior após RTFOT do que após a 
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recuperação da mistura. Isso pode significar que o RTFOT pode simular bem o envelhecimento 

a curto prazo in situ, mas que o seu efeito é muito elevado para simular o envelhecimento 

correspondente à produção (Lesueur, 2009) e compactação (Khan et al., 1998) de misturas 

betuminosas em laboratório. 

 

Figura 4.48. Propriedades básicas do ligante modificado com PEAD antes e após 

envelhecimento. 

Em relação aos resultados dos ligantes modificados com polímeros reciclados (EVA e PEAD), 

começou por se verificar que o ligante modificado com EVA apresentou resultados superiores 

aos do ligante modificado com PEAD termos de resiliência, prevendo-se por isso que esta 

mistura resista melhor à fadiga (Campbell, 2008). Os ligantes modificados “envelhecidos” 

recuperados após o processo de mistura voltaram a apresentar um comportamento contrário ao 

esperado, o que confirma as observações anteriores a este respeito. 

As propriedades básicas dos ligantes modificados após serem expostos ao ensaio RTFOT 

demonstram claramente o efeito do envelhecimento, dado que a temperatura de amolecimento 

e a resiliência aumentam e a penetração diminui. A variação destas propriedades dos ligantes 

modificados (antes e após RTFOT) pareceu ser superior no ligante modificado com PEAD, 

indiciando que este ligante poderá ser mais suscetível ao envelhecimento do que o ligante 

modificado com EVA para as condições de ensaio utilizadas nesta fase do estudo. 

Com base na definição de índice de envelhecimento, o índice de ponto de amolecimento (SPI 

de Softening Point Index) é definido pela variação da temperatura de amolecimento anel e bola 
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de um ligante após e antes do envelhecimento (Zhang et al., 2012a). O valor de SPI pode ser 

calculado com base na Equação 4.2. 

SPI	 	A&B	após	envelhecimento	- A&B	antes	do	envelhecimento ( 4.2 )

O mesmo conceito é aplicado para avaliar o efeito do envelhecimento na penetração, embora 

seja utilizado de forma inversa. Portanto, o Índice de Penetração (PI) pode ser calculado com 

base na Equação 4.3. 

	 | çã 	 	 	 çã ó | ( 4.3 )

O cálculo destes índices, por razões óbvias, apenas foi realizado para os ligantes envelhecidos 

através do ensaio RTFOT. Assim, a Figura 4.49 apresenta os resultados de SPI e PI para os três 

ligantes em estudo, sendo que um menor valor de SPI e PI indica que o material tem mais 

resistência ao efeito de envelhecimento (Zhang et al., 2012a).  

 

Figura 4.49. Valores dos índices de envelhecimento SPI e PI dos betumes em estudo. 

O betume 35/50 apresentou os menores valores de SPI e PI. Logo, segundo estas propriedades 

pode admitir-se que o betume 35/50 tem maior resistência ao envelhecimento do que os ligantes 

modificados com resíduos plásticos (EVA e PEAD). Ao comparar os dois ligantes modificados 

entre si, foi possível confirmar que o ligante produzido com EVA apresentou maior resistência 

ao envelhecimento, tendo um desempenho próximo do betume 35/50. Isto apesar de a sua 

matriz ser um betume claramente mais mole (70/100) que poderá estar a ser protegido pelo 

polímero EVA de um maior envelhecimento (ver caso do ligante com PEAD). 
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Este resultado é aparentemente contraditório com o da análise da viscosidade, o que significa 

que a avaliação do envelhecimento dos ligantes modificados com polímeros pode ser bastante 

dependente do tipo de ensaio utilizado. 

4.7.6. Avaliação do envelhecimento através do ensaio DSC 

Os ligantes modificados com EVA e PEAD foram submetidos a ensaios de DSC (Figura 4.50) 

para os três tipos de amostras em estudado (não envelhecido; envelhecido no RTFOT; após 

recuperação da mistura envelhecida a curto prazo). Este ensaio permite detetar as temperaturas 

de transição vítrea e de fusão. No entanto, nesta fase foi utilizado para detetar a presença dos 

polímeros nos ligantes modificados após o processo de recuperação. 

 

Figura 4.50. Resultados de DSC dos ligantes modificados com EVA e PEAD antes e após 

envelhecimento (RTFOT e recuperação duma mistura). 

Relativamente ao ligante modificado com PEAD esperava-se observar um pico endotérmico 

referente à fusão dos componentes cristalinos do PEAD à temperatura de ≈123ªC (Wei et al., 

2010). Esse pico ocorre no caso do ligante não envelhecido e do ligante envelhecido por 

RTFOT, mas não ocorre no ligante recuperado (logo, o PEAD não está presente nesse ligante). 

No caso do ligante modificado com EVA esperava-se um pico endotérmico entre 48 e 70 °C 

(Airey, 2002). É percetível que esse pico ocorre para os resultados do ligante não envelhecido 
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e envelhecidos por RTFOT, mas também aqui esse pico não ocorre no ligante obtido após 

recuperação duma mistura. Assim, o polímero EVA não está presente nesse ligante, porque foi 

filtrado/separado no processo de recuperação do betume. Isso valida a hipótese apresentada 

anteriormente, e justifica os resultados inesperados obtidos com estes ligantes recuperados. 

Relativamente à influência do processo de envelhecimento nos resultados DSC, os pontos de 

fusão correspondentes aos polímeros EVA e PEAD ocorrem basicamente à mesma temperatura 

nos ligantes não envelhecidos e nos ligantes envelhecidos por RTFOT, indiciando que o 

processo de envelhecimento só ocorre no ligante, não afetando de forma clara os polímeros. 

4.7.7. Análise de envelhecimento através de ensaios FTIR 

A análise FTIR (Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier) foi aqui 

aplicada para analisar o grau de oxidação, que é um indicador do envelhecimento do ligante.  

Segundo Larsen et al. (2009) a banda 1735 e 1690 cm-1 corresponde ao modo de vibração do 

grupo dos Carbonilos (C-O), e poderá significar oxidação, quer dos polímeros, quer dos 

componentes do betume. Lamontagne et al. (2001) propuseram um método de análise do 

envelhecimento de ligantes, que consiste em integrar numericamente as bandas em torno dos 

picos de interesse para o envelhecimento, e depois relacionar essa área com a área de todo o 

espectro entre os números de onda de 2000 e 600 cm-1. Este método foi utilizado neste estudo 

e pode ser representado pela Equação 4.4 para determinar o índice estrutural de carbonilo IC=O, 

e pela Equação 4.5 para determinar o índice estrutural de sulfóxido IS=O (ambos relacionados 

com o envelhecimento do betume). 

Á 	 ó

∑Á
  ( 4.4 )

Á 	 ó

∑
  ( 4.5 )

Os espectros FTIR dos ligantes em estudo são apresentados em seguida para o betume 35/50 

(Figura 4.51) e os ligantes modificados com EVA (Figura 4.52) e PEAD (Figura 4.53), quer 

antes de serem envelhecidos, quer após envelhecimento (ensaio RTFOT e recuperação a partir 

de uma mistura produzida em laboratório). O pico da banda de carbonilo (C=O) a 1700 (cm-1) 

e o pico da banda de sulfóxido (S=O) a 1030 (cm-1) são indicadas nas várias figuras.  
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Figura 4.51. Resultados de FTIR para o betume 35/50 antes e após envelhecimento. 

 

Figura 4.52. Resultados de FTIR para o ligante modificado com EVA antes e após 

envelhecimento. 

Após RTFOT, verifica-se claramente que o betume 35/50 e o ligante modificado com PEAD 

possuem uma maior altura de pico de sulfóxido (1030 cm-1) do que de carbonilo, ao contrário 

do que acontece no ligante modificado com EVA. Isto porque a tendência no envelhecimento 

a curto prazo é de um aumento superior do sulfóxido em relação ao carbonilo. Este segundo 

tende a aumentar mais devido ao envelhecimento a longo prazo (Zhang et al., 2011). 
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Figura 4.53. Resultados de FTIR para o ligante modificado com PEAD antes e após 

envelhecimento. 

Ao observar os vários resultados de FTIR verificou-se que não surgem novos picos nos ligantes 

depois destes serem expostos ao RTFOT ou recuperados a partir de misturas. Também não é 

aparente a ausência de nenhum pico do FTIR, apesar do problema já detetado na recuperação 

dos ligantes modificados a partir das respetivas misturas. 

Nestes resultados é notório que o ligante modificado com EVA possui os valores mais altos de 

carbonilo (associado ao índice IC = O), mesmo antes de o ligante ser envelhecido. De facto, os 

resultados FTIR do ligante com EVA apresentam um pico evidente aos 1738 cm-1, condizente 

com os resultados encontrados na bibliografia (BRRC, 2013, Jamroz, 2003, Williams, 1994), e 

que corresponde sensivelmente ao pico de carbonilo (1700 cm-1) apresentado na Figura 4.52. 

Assim, para este ligante o valor do índice IC=O do carbonilo pode ser uma indicação tanto para 

o envelhecimento do betume, como para a presença de EVA no ligante. Embora seja muito 

menos evidente, o pico de carbonilo também ocorre nos ligantes com PEAD (Figura 4.53). 

Em seguida, os índices de envelhecimento químico de todos os ligantes, antes e após 

envelhecimento, foram calculados de acordo com o método proposto por Lamontagne et al. 

(2001), cujos resultados são apresentados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10. Índices de envelhecimento dos ligantes em estudo. 

Ligante em estudo I C=O I S=O 

35/50 Não envelhecido 0,00020 0,00317 
 Após RTFOT 0,00080 0,01220 
 Após recuperação 0,00467 0,03703 

5% EVA 70/100 Não envelhecido 0,01997 0,01124 
 Após RTFOT 0,05141 0,01306 
 Após recuperação 0,02659 0,02195 

5% PEAD 70/100 Não envelhecido 0,00020 0,01226 
 Após RTFOT 0,00217 0,03160 
 Após recuperação 0,00405 0,02879 

 

Em relação aos resultados apresentados na Tabela 4.10, é possível verificar o efeito químico do 

envelhecimento dos ligantes modificados com EVA ou PEAD que foram recuperados a partir 

das misturas produzidas em laboratório, pelo aumento dos índices de envelhecimento em 

comparação com os ligantes não envelhecidos. Assim, apesar dos ensaios básicos e reológicos 

ao ligantes darem a impressão de que estes ligantes recuperados não envelheceram (dado que 

os polímeros foram perdidos no processo de recuperação), confirma-se que o envelhecimento 

químico desses ligantes efetivamente aconteceu, como resultado do processo de produção das 

misturas e sua compactação.  

Para o betume 35/50 e para o ligante modificado com PEAD, verifica-se ainda que o índice de 

carbonilo é significativamente mais elevado no ligante recuperado da mistura do que no ligante 

exposto ao ensaio RTFOT. Assim, isto pode indiciar que o envelhecimento químico pode ser 

causado em parte pelo próprio processo de recuperação do ligante, devido à destilação a altas 

temperaturas e à reação com o solvente. O mesmo não aconteceu para o ligante modificado com 

EVA, dado que o índice do carbonilo também está associado à presença de EVA, e nesse sentido 

a perda do polímero sobrepôs-se ao efeito químico do envelhecimento do ligante recuperado. 

4.7.8. Principais conclusões relativas ao estudo de envelhecimento dos ligantes 

Nesta parte do projeto, foram investigados dois processos de envelhecimento do betume, o 

envelhecimento após a exposição ao RTFOT, que é amplamente utilizado para simular o 

envelhecimento in situ a curto prazo, e o envelhecimento devido à produção e compactação de 

misturas em laboratório. 
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O envelhecimento após RTFOT de todos os ligantes foi avaliado de forma adequada através de 

vários métodos de ensaio. Por outro lado, na maioria dos casos não se conseguiu caracterizar o 

envelhecimento após o processo de recuperação dos ligantes modificados, dado que o solvente 

não conseguiu extrair os polímeros durante o processo de recuperação destes ligantes (como 

revelou a análise DSC realizada). No entanto, na análise FTIR destes ligantes recuperados 

verificou-se que a matriz destes ligantes foi envelhecida quimicamente no processo.  

Relativamente ao processo de recuperação dos betumes, embora tenha sido argumentado em 

alguns estudos (Nösler, 2008) que o tolueno pode ser usado como solvente no processo de 

recuperação de ligantes modificados, este estudo revelou que isso não pode ser generalizado e 

depende do tipo de betume e do polímero modificador. Entretanto, outros solventes e diferentes 

métodos de recuperação foram avaliados no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade 

do Minho (Brandão, 2015) para solucionar esta questão, no entanto sem sucesso até à data. 

Ao comparar o efeito do envelhecimento nos dois ligantes betuminosos desenvolvidos neste 

trabalho, foi possível concluir o polímero EVA demonstrou proteger mais o betume base dos 

efeitos do envelhecimento, pois obteve resultados mais positivos em quase todos os índices 

avaliados. 

Por último, pode concluir-se que o ensaio FTIR permite determinar as mudanças químicas 

devido ao efeito do envelhecimento, mesmo quando essas mudanças não são percetíveis através 

da caracterização básica ou reológica dos betumes envelhecidos. 
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5. FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS 

MISTURAS BETUMINOSAS 

5.1. Formulação das misturas betuminosas 

Esta tarefa foi essencial para alcançar o objetivo principal deste projeto, ou seja, o 

desenvolvimento de misturas betuminosas que incorporem resíduos plásticos e que tenham 

elevada durabilidade, como consequência de um melhor desempenho mecânico e funcional.  

Antes de se proceder à avaliação do seu desempenho, todas as misturas betuminosas usadas em 

pavimentos rodoviários devem ser formuladas, para se definir a quantidade dos seus 

componentes e assim otimizar o seu desempenho, que deverá ser avaliado em seguida. Isso 

ainda é mais importante quando se desenvolvem novas soluções para essas misturas, tal como 

acontece neste trabalho, o que justifica a importância dada a esse ponto do estudo.  

A avaliação e seleção das condições de produção das misturas, nomeadamente as temperaturas 

de produção e compactação, em central e in situ, tendo em conta que os resíduos plásticos só 

fundem acima de uma certa temperatura, também são fundamentais para o sucesso deste 

projeto. 

Antes de iniciar esta tarefa de formulação e caracterização das misturas, foi essencial proceder 

no Capítulo 4 ao desenvolvimento e seleção das melhores combinações de resíduos plásticos e 

ligantes. Assim, além dos ligantes betuminosos de referência (betume 35/50 e PMB 25/55-65 

comercial), os dois ligantes modificados com resíduos plásticos utilizados para produção de 

misturas betuminosas neste capítulo foram os seguintes: 

 Ligante com betume base 70/100 modificado com 5% PEAD reciclado (ligante P5); 

 Ligante com betume base 70/100 modificado com 5% EVA reciclado (ligante E5). 

Neste trabalho optou-se por estudar apenas misturas betuminosas para camada de desgaste, 

recorrendo a dois tipos de granulometria dos agregados: mistura densa do tipo AC14 Surf (AC) 

com granulometria contínua (a mais utilizada em Portugal); mistura porosa do tipo PA 12,5 

(PA) com granulometria descontínua (de modo a avaliar o desempenho em condições mais 
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exigentes). Além disso, para cada uma destas misturas ainda foi estudada a possibilidade de 

introduzir PEX a substituir parte dos seus agregados (5,5%vol, como referido no Capítulo 3).  

Depois de definidas as misturas betuminosas a estudar, procedeu-se à sua formulação. No caso 

da mistura densa AC14 Surf utilizou-se o método de formulação de Marshall. Além disso, para 

a mistura AC14 Surf com PEX, na qual existia mais incerteza sobre a sua composição ótima, 

ainda se realizaram ensaios adicionais de sensibilidade água para validar a percentagem ótima 

de ligante definida no método de formulação.  

Por outro lado, a formulação da mistura porosa PA12,5 baseou-se essencialmente nos 

resultados do ensaio de Cântabro, dado que o método de Marshall não é aplicável a misturas 

com elevada porosidade. Entretanto, a percentagem ótima de ligante definida na formulação da 

mistura PA12,5 com PEX também foi validada através do ensaio de sensibilidade água, pelos 

motivos já apresentados. 

Por último, nesta fase do trabalho foram realizados ensaios de compactabilidade das misturas a 

diferentes temperaturas, a fim de estabelecer a adequabilidade de adicionar resíduos plásticos 

como modificadores do ligante e em substituição de parte dos agregados, uma vez que suas 

propriedades (variação da viscosidade próxima do ponto de fusão) podem alterar a resistência 

à compactação das misturas.  

Relativamente aos agregados minerais, utilizaram-se sempre os mesmos tipos de agregados 

(agregados britados graníticos e filer calcário) para produção das diversas misturas betuminosas 

em estudo neste trabalho, alterando-se apenas a quantidade de cada fração durante a formulação 

de forma a garantir o cumprimento dos fusos de cada mistura. Não se usaram agregados de 

origens diferentes para não aumentar o número de variáveis em análise. Além disso, convém 

relembrar que ainda se usou o resíduo plástico PEX como substituto parcial dos agregados em 

algumas misturas, tal como se descreveu no Capítulo 3. 

Assim, as misturas betuminosas foram obtidas a partir da combinação de diferentes frações de 

agregados (6/14, 4/6 e 0/4) e da adição do filer mineral. Para cada fração de agregados minerais, 

as características físicas e mecânicas são apresentadas na Tabela 5.1. Algumas destas frações, 

em que os agregados foram fornecidos originalmente, foram ainda peneiradas e divididas em 

outras frações (0,5/2, 2/4, 10/14 e 6/12,5) para um melhor ajuste da granulometria.  
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Tabela 5.1. Características físicas e mecânicas dos agregados utilizados neste trabalho. 

Característica Unidade Norma Fração 0/4 Fração 4/6 Fração 6/14 Filer 

Densidade (Mg/m3) EN 1097-6 2,66 2,65 2,66 2,7 

Teor de finos (%) EN 933-1 f16 f4 f1.5 - 

Índice de achatamento (%) EN 933-3 - FI20 FI15 - 

Equivalente de areia  (%) EN 933-8 ≥ 50 - - - 

Azul-de-metileno  (%) EN 933-9 ≤ 5 - - - 

Desgaste Los Angeles (%) EN 1097-2 LA30 LA30 LA30 - 

 

Durante a formulação das diversas misturas betuminosas, o processo de produção das misturas 

em laboratório iniciou-se sempre com a preparação dos agregados. Os agregados minerais 

foram secos em estufa a 180 °C durante 12 horas, arrefecidos, e só depois pesados de acordo 

com a formulação de cada mistura. Além disso, garantiu-se sempre que estes estariam limpos 

e isentos de contaminantes que pudessem prejudicar a sua função. Em seguida os agregados 

voltaram a ser aquecidos em estufa a 180 °C até atingirem uma temperatura uniforme antes de 

serem utilizados nas diversas misturas. Nos casos em que se utilizou o resíduo plástico PEX 

como agregado, este foi introduzido diretamente na misturadora à temperatura ambiente logo a 

a seguir aos agregados quentes, e antes de introduzir o ligante betuminoso. Para reduzir as 

variáveis em análise, ao longo do estudo manteve-se a temperatura de aquecimento dos vários 

ligantes, bem como de produção e compactação das várias misturas. Esses valores basearam-se 

na ficha técnica do PMB comercial utilizado como referência, e foram os seguintes: 

 Temperatura de produção da mistura: 170 a 180 °C; 

 Temperatura do ligante betuminoso: 170 a 180 °C;  

 Temperatura de compactação da mistura: 155 a 165 °C; 

 Temperatura máxima de aquecimento no processo: 180 °C. 

5.1.1. Formulação da mistura AC 14 Surf (AC) 

5.1.1.1. Matriz de agregados da mistura AC 14 surf 

A composição granulométrica de cada fração de agregados aplicados neste tipo de mistura 

densa AC 14 Surf foi apresentada no Capítulo 3. A combinação dessas frações de agregados foi 

estudada para se determinar qual a quantidade em que deviam ser utilizadas para obter a 

granulometria desejada para este tipo de mistura AC 14 Surf (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2. Material utilizado para produção da mistura AC 14 surf. 

Fração de agregados Filer 0,5/2 2/4 0/4 4/6 6/14 10/14 

Material usado (%) 2,5 3,0 8,0 36,0 11,0 29,0 10,5 

 

A curva granulométrica da mistura AC 14 Surf (Figura 5.1) obtida pela combinação dos 

agregados atrás apresentada cumpre os limites inferior e superior do fuso granulométrico 

exigido nas especificações rodoviárias de Portugal (EP, 2014) para este tipo de mistura. Esta 

composição granulométrica das misturas AC 14 Surf produzidas neste trabalho foi mantida 

estritamente constante para os vários ligantes em análise, para que as alterações de desempenho 

a avaliar mais tarde dependam essencialmente dos ligantes betuminosos em estudo. 

 

Figura 5.1. Curva granulométrica da mistura AC 14 Surf e respetivo fuso da mistura. 

5.1.1.2. Determinação da percentagem de ligante para a mistura AC 14 Surf 

A determinação da percentagem de ligante para as misturas densas de granulometria contínua 

do tipo AC14 Surf foi realizada para os diferentes ligantes em estudo, nomeadamente os de 

referência (betume 35/50 e PMB25/55-65 comercial), e os novos ligantes modificados com 

resíduos plásticos (5% EVA 70/100 e 5% PEAD 70/100). Para o cumprimento das temperaturas 

de produção da mistura, e assumindo as perdas que ocorrem até à fase na produção em 

laboratório, optou-se por aquecer todos os ligantes e agregados a 180 °C, compactando os 

provetes para o ensaio Marshall com 75 pancadas em cada face (como especificado).  
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A determinação da percentagem ótima de ligante para este tipo de mistura AC 14 Surf foi 

realizada pelo método de Marshall, embora se utilizado apenas três percentagens de ligante em 

cada estudo Marshall devido ao elevado número de outras variáveis em análise. 

Os resultados obtidos no estudo Marshall são apresentados em seguida para as misturas AC 14 

Surf produzidas com os diferentes ligantes betuminosos em estudo, nomeadamente com os 

ligantes de referência na Tabela 5.3 (mistura com PMB comercial: AC_S) e na Tabela 5.4 

(mistura com betume 35/50: AC_B), e com os ligantes desenvolvidos com resíduos plásticos 

na Tabela 5.5 (mistura com o ligante modificado com EVA: AC_E) e Tabela 5.6 (mistura com 

o ligante modificado com PEAD: AC_P). 

Os resultados obtidos a partir dos provetes compactados com a mistura denominada de AC_S 

(Tabela 5.3), produzida com o PMB comercial (PMB 25/55-65) de referência, indiciam que a 

percentagem ótima de ligante será próxima de 5,0%, quando os valores do volume de vazios e 

de estabilidade e deformação Marshall preenchem todos os requisitos estabelecidos. Acima 

desse valor há um aumento da deformação que ultrapassa o valor limite de 4 mm (apesar do 

aumento da estabilidade), e o volume de vazios aumenta na percentagem de betume inferior. 

Tabela 5.3. Propriedades volumétricas e resultados Marshall da mistura AC 14 Surf com 

PMB comercial (AC_S). 

Propriedade  Unidade 
Valores de 
referência 

Percentagem de ligante 

4,50% 5,00% 5,50% 

Estabilidade (kN) > 7,5 15,14 15,53 17,89 

Deformação (mm) < 4,0 3,39 3,90 4,64 

Volume de vazios (%) 3,0 a 5,0 5,80 4,60 2,70 

BMT (kg/m³) - 2524,7 2504,1 2474,2 

 

Quanto à mistura produzida com o betume 35/50 convencional, denominada de AC_B, os 

resultados obtidos no ensaio de Marshall (Tabela 5.4) também demonstram que o valor ótimo 

para a percentagem de betume é próximo de 5,0%, pelas mesmas razões anteriormente 

apresentadas. Apesar disso, pode verificar-se que a estabilidade dessa mistura é em geral 

superior e a sua deformação inferior às restantes misturas com betumes modificados, o que 

resulta da maior dureza ou viscosidade da matriz de cada uma dos ligantes (betume base) em 

estudo. 
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Tabela 5.4. Propriedades volumétricas e resultados Marshall da mistura AC 14 Surf com 

betume 35/50 convencional (AC_B). 

Propriedade  Unidade 
Valores de 
referência 

Percentagem de ligante 

4,50% 5,00% 5,50% 

Estabilidade (kN) > 7,5 17,22 16,96 16,24 

Deformação (mm) < 4,0 3,36 3,41 3,67 

Volume de vazios (%) 3,0 a 5,0 4,60 4,20 2,60 

BMT (kg/m³) - 2509,9 2501,1 2476,0 

 

Relativamente à mistura AC_E, produzida com o ligante 5% EVA 70/100, verifica-se que os 

resultados do método de Marshall (Tabela 5.5) indicam uma percentagem ótima de ligante que 

se deveria situar entre 4,5% e 5,0%. Dentro desta gama de valores é possível cumprir todos os 

requisitos da mistura, sendo a estabilidade Marshall superior ao utilizar 5,0% de ligante, e a 

deformação inferior para a mistura com 4,5% de ligante. Ao analisar o volume de vazios é 

possível concluir que a percentagem de betume deveria situar-se aproximadamente a meio do 

intervalo atrás referido. De salientar que esta mistura conseguiu apresentar melhores resultados 

Marshall para percentagens de betume um pouco mais baixas, o que pode ser uma vantagem da 

nova solução desenvolvida com EVA adicionado a um betume de matriz mais mole (70/100), 

embora a mistura continue a ter as características necessárias ao utilizar 5,0% de ligante.  

Tabela 5.5. Propriedades volumétricas e resultados Marshall da mistura AC 14 Surf com 

ligante modificado com EVA (AC_E). 

Propriedade  Unidade 
Valores de 
referência 

Percentagem de ligante 

4,50% 5,00% 5,50% 

Estabilidade (kN) > 7,5 14,39 15,48 14,53 

Deformação (mm) < 4,0 3,44 3,68 4,06 

Volume de vazios (%) 3,0 a 5,0 4,50 3,00 1,90 

BMT (kg/m³) - 2506,1 2487,0 2469,4 

 

Os resultados de formulação Marshall para a mistura AC_P, produzida com o ligante 

modificado com PEAD (Tabela 5.6), também apontaram para uma percentagem ótima de 

ligante próxima de 5,0%. Ao diminuir este valor há uma menor deformação, mas a estabilidade 

também diminui, acontecendo o inverso quando a percentagem de betume aumenta. O volume 

de vazios atinge o seu valor ideal para uma percentagem de betume próxima de 5,0%, como 

aconteceu na maioria dos ligantes em estudo. 
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Tabela 5.6. Propriedades volumétricas e resultados Marshall da mistura AC 14 Surf com 

ligante modificado com PEAD (AC_P). 

Propriedade  Unidade 
Valores de 
referência 

Percentagem de ligante 

4,50% 5,00% 5,50% 

Estabilidade (kN) > 7,5 14,54 14,93 15,87 

Deformação (mm) < 4,0 3,33 3,54 3,84 

Volume de vazios (%) 3,0 a 5,0 4,30 3,90 2,10 

BMT (kg/m³) - 2491,3 2489,9 2454,3 

 

Após a análise de todos os resultados do ensaio de Marshall conclui-se que a percentagem ótima 

de betume de 5,0% seria a mais indicada para todas as misturas em análise, pois permite cumprir 

as especificações em vigor e, ao mesmo tempo, uniformizar esta variável para o estudo 

comparativo a realizar nas fases seguintes de caracterização do desempenho mecânico e 

funcional das misturas betuminosas. 

5.1.2. Formulação da mistura AC 14 Surf com PEX (P_AC) 

5.1.2.1. Matriz de agregados da mistura AC 14 Surf com PEX 

Antes de se estudar a incorporação de PEX como agregado na mistura AC 14 Surf (P_AC), foi 

necessário determinar a sua densidade, pois esta influência as relações em peso e volume entre 

os seus diferentes constituintes. A densidade das partículas do resíduo PEX a 25 °C foi avaliada 

de acordo com a norma EN 12697-5 (CEN, 2009b), método A, sendo igual a 938,6 kg/m3, valor 

claramente inferior ao dos agregados minerais (aproximadamente 2650 kg/m3). Por esse 

motivo, a quantidade de 2% de PEX em relação ao peso dos agregados (definido no Capítulo 

3) corresponde na realidade a 5,5% de PEX em relação ao volume desses mesmos agregados. 

De referir ainda que esta quantidade de incorporação de PEX é muito significativa, pois 

corresponde a aproximadamente 40% do peso de ligante da mesma mistura. 

Dado que se pretende efetuar a comparação entre o desempenho da mistura AC 14 Surf com e 

sem PEX na fase seguinte do trabalho, o objetivo principal desta fase foi sobrepor a curva 

granulométrica da mistura com PEX à curva da mistura AC 14 Surf apenas com agregados 

minerais (definida no ponto anterior). Este objetivo foi alcançado com 5,5% de volume de PEX 

como substituto de parte das frações finas dos agregados minerais, de acordo com a combinação 

volumétrica das frações de agregados minerais e PEX apresentada na Tabela 5.7.  
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Tabela 5.7. Material utilizado para produção da mistura AC 14 surf com PEX. 

Fração de agregados Filer 0,5/2 2/4 0/4 4/6 6/14 10/14 PEX 0,5/4 

Material usado (%vol) 2,5 2,0 3,5 36,0 11,0 29,0 10,5 5,5 

 

A curva granulométrica da mistura AC 14 Surf com PEX, resultante dessa combinação de 

frações, é apresentada na Figura 5.2, onde também é visível a sobreposição com a curva da 

mistura betuminosa correspondente sem PEX. Assim, esta mistura também cumpre as 

especificações relativas ao fuso granulométrico duma mistura do tipo AC 14 Surf. 

 

Figura 5.2. Curva granulométrica da mistura AC 14 Surf com PEX e respetivo fuso da 

mistura. 

5.1.2.2. Determinação da percentagem de ligante para a mistura AC 14 Surf com PEX 

Ao realizar o estudo de formulação Marshall para as misturas AC 14 Surf sem PEX foi possível 

verificar que os resultados não variam de forma significativa com o tipo de ligante em estudo. 

Assim, por simplificação, nesta fase do estudo selecionou-se um único ligante, neste caso o 

PMB comercial (PMB 25/55-65), para o estudo de formulação Marshall das misturas 

AC 14 Surf com PEX, cuja percentagem ótima de ligante servirá de referência para misturas 

equivalentes produzidas com os outros ligantes. As temperaturas adotadas foram as mesmas 

indicadas para as misturas sem PEX, sendo o PEX adicionado à temperatura ambiente. 
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Além disso, nesta fase também se optou por realizar o estudo de formulação apenas com três 

percentagens de ligante, mas numa gama de valores mais alta (5,0% a 6,0%) do que no estudo 

da mistura sem PEX. Essa opção resultou do conhecimento da percentagem ótima de betume 

obtida no ponto anterior (5,0%), e do facto de o PEX poder interagir parcialmente com o ligante 

(dado que a sua reticulação não é total), exigindo à partida uma maior quantidade de ligante 

para envolver e ligar de forma adequada os materiais constituinte da mistura. 

Nesse sentido, os resultados obtidos ao aplicar o método de formulação Marshall à mistura 

AC 14 Surf com PEX e com o PMB comercial (P_AC_S) são apresentados na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8. Propriedades volumétricas e resultados Marshall da mistura AC 14 Surf com PEX 

e com PMB comercial (P_AC_S). 

Propriedade  Unidade 
Valores de 
referência 

Percentagem de ligante 

5,00% 5,50% 6,00% 

Estabilidade (kN) > 7,5 19,38 19,78 18,39 

Deformação (mm) < 4,0 4,52 4,81 5,21 

Volume de vazios (%) 3,0 a 5,0 6,32 4,38 3,95 

BMT (kg/m³) - 2369,2 2360,2 2359,3 

 

Comparando a baridade máxima teórica da mistura AC 14 Surf com e sem PEX, ambas 

produzidas com 5% de PMB comercial, conclui-se que a utilização do PEX diminui a baridade 

da mistura betuminosa em cerca de 150 kg/m3, o que poderá reduzir o custo do transporte deste 

material e ser uma mais-valia em algumas aplicações (por exemplo, redução da carga do 

permanente associada ao peso do pavimento em pontes). 

Estas misturas não cumprem o requisito especificado em relação à deformação Marshall, mas 

por outro lado têm uma estabilidade superior a todas as misturas equivalentes sem PEX, razão 

pela qual não se considerou essa situação condicionante para não prosseguir com o estudo deste 

tipo de misturas. O elevado volume de vazios obtido nos provetes Marshall produzidos com 

5,0% de ligante confirmam que a percentagem de ligante das misturas AC 14 Surf com PEX 

como agregado deve ser superior, e estar compreendido entre 5,5% e 6,0%. Por razões 

económicas deverá adotar-se a percentagem de 5,5%, mas uma menor percentagem de ligante 

poderá comprometer a resistência destas misturas à ação de água.  
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Assim, de modo a validar essa percentagem de ligante ótima, foi realizado um ensaio 

complementar para avaliação da sensibilidade à água destas misturas, para as três percentagens 

de ligante, cujos resultados são apresentados na Tabela 5.9 e na Figura 5.3. 

Tabela 5.9. Sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf com PEX produzidas com 

diferentes percentagens do PMB comercial. 

Propriedade Unidade P_AC_S5 P_AC_S55 P_AC_S6 

Volume de vazios médio (6 amostras) (%) 6,06 5,26 4,72 

ITSR (%) 53,6 75,5 76,3 

ITSseco (kPa) 2187,1 2060,8 2485,8 

ITShúmido (kPa) 1173,2 1555,7 1895,5 

Deformação média dos provetes secos (mm) 3,26 4,33 3,21 

 

 

Figura 5.3. Sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf com PEX produzidas com 

diferentes percentagens do PMB comercial. 

Depois de analisados os resultados de sensibilidade à água, concluiu-se que o aumento da 

percentagem de ligante para 6% não trouxe melhorias significativas em termos de ITSR e, em 

vez disso, elevará o preço da mistura betuminosa. Assim, 5,5% foi a percentagem de ligante 

ótima definida para as misturas do tipo AC 14 Surf com PEX como agregado. 

5.1.3. Formulação da mistura PA12,5 (OG) 

Depois de concluída a formulação das misturas densas, neste trabalho também foram 

formuladas e caracterizadas misturas betuminosas porosas (PA12,5) para avaliar se os ligantes 



Formulação e avaliação do desempenho das misturas betuminosas 

Liliana Marisa Barros Costa  145 

modificados desenvolvidos neste trabalho são adequados para utilização neste tipo de misturas 

mais exigentes. Estas misturas também foram escolhidas devido ao seu maior volume de vazios, 

o que deverá contribuir para a redução do ruído nas estradas e para a obtenção de características 

superficiais e funcionais diferenciadas. 

5.1.3.1. Matriz de agregados da mistura PA12,5 

A composição granulométrica das várias misturas porosas do tipo PA12,5 (OG) estudadas 

durante este trabalho foi mantida estritamente constante independentemente do tipo de ligante 

com que foram produzidas. Nesse sentido, algumas frações de agregados minerais foi 

combinadas até se determinar qual a quantidade em que deviam ser utilizadas para obter a 

granulometria desejada para este tipo de mistura PA12,5 (Tabela 5.10). 

Tabela 5.10. Material utilizado para produção da mistura PA12,5. 

Fração de agregados Filer 0/4 4/6 6/14 6/12,5 

Material usado (%) 1,0 14,0 20,0 25,0 40,0 

 

A curva granulométrica da mistura PA12,5 (Figura 5.4) obtida pela combinação dos agregados 

atrás apresentada cumpre os limites inferior e superior do fuso granulométrico exigido nas 

especificações rodoviárias de Portugal (EP, 2014) para este tipo de mistura.  

No entanto, para se atingirem os elevados volumes de vazios exigidos a este tipo de misturas 

porosas PA12,5 (que deveriam ser superiores a 22%), para além do cumprimento do fuso 

granulométrico acima indicado, os agregados selecionados precisam ter um índice de forma 

reduzido, derivado de uma britagem dupla que os torne mais cúbicos. Apesar disso, neste 

trabalho optou-se por não utilizar agregados diferentes para não adicionar mais variáveis ao 

estudo, o que implicou que estas misturas não tenham conseguido atingir o volume de vazios 

especificado, como se pode verificar nos resultados apresentados em seguida. Embora não se 

tenha conseguido atingir esse objetivo, a mistura PA12,5 apresentou volumes de vazios três 

vezes superiores aos da mistura densa (AC 14 Surf), o que permite avaliar exigências bem 

distintas em termos de desempenho do ligante na ligação da matriz de agregados, tal como se 

desejava neste trabalho (razão pela qual se prosseguiu com o estudo destas misturas nas 

condições apresentadas).  
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Figura 5.4. Curva granulométrica da mistura PA12,5 e respetivo fuso da mistura. 

Ao longo deste trabalho a mistura PA12,5 é classificada como mistura porosa, em especial para 

uma distinção mais fácil em relação às misturas densas. Apesar disso, é importante que se 

saliente que na prática a mistura PA12,5 estudada neste trabalho não cumpre com todos os 

requisitos de uma mistura desse tipo, adotando-se por isso uma designação complementar para 

classificar essa mistura, ou seja, mistura de granulometria descontínua (OG de Open Graded). 

5.1.3.2. Determinação da percentagem de ligante para a mistura PA12,5 

A formulação Marshall não é aplicável para este tipo de misturas PA12,5 com elevada 

porosidade, razão pela qual a determinação da percentagem de ligante foi feita com base no 

ensaio de Cântabro, neste caso estudando cinco percentagens de ligante diferentes. 

Relativamente ao tipo de ligante a utilizar neste tipo de mistura PA12,5, as especificações da 

IP (EP, 2014) indicam que o mesmo tem de ter modificado com polímeros elastómeros. Assim, 

nesta fase não se utilizou o ligante modificado com PEAD reciclado por não ser um elastómero. 

No entanto, também foram produzidas misturas PA12,5 com o betume 35/50 (OG_B) por 

razões de comparação (dado que esse é um dos ligantes de referência neste trabalho). As 

temperaturas utilizadas para produção destas misturas foram as mesmas indicadas para a 

mistura densa (AC 14 Surf) sem PEX, embora se tenha compactado os provetes para os ensaios 

Cântabro apenas com 50 pancadas em cada face, de acordo com o especificado. 
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Na Figura 5.5 são apresentados os resultados do ensaio de Cântabro para as três misturas do 

tipo PA12,5 produzidas, respetivamente, com o PMB comercial (OG_S), o ligante modificado 

com EVA reciclado (OG_E) e o betume 35/50 (OG_B). 

 

Figura 5.5. Variação dos resultados de Cântabro com a percentagem de ligante para misturas 

PA12,5 produzidas com os diferentes ligantes em estudo. 

Os resultados deste ensaio, para as três misturas em estudo, mostram que entre 4% e 5% de 

ligante a redução da perda de massa é significativa. A partir desse ponto a variação da perda de 

massa é muito menos significativa, optando-se assim por adotar a percentagem ótima de ligante 

de 5% para estas misturas do tipo PA12,5. Assim também foi possível utilizar uma percentagem 

de ligante igual às misturas densas, o que tem interesse em termos comparativos. Como 

esperado, ao comparar os três ligantes em estudo observa-se que as misturas com ligante 

modicado apresentaram menor perda de massa do que as misturas com o betume 35/50, apesar 

de terem maiores volumes de vazios. O ligante modificado com EVA reciclado, desenvolvido 

neste trabalho, apresentou um desempenho próximo do PMB comercial, mostrando o seu bom 

desempenho quando aplicado em misturas mais porosas do tipo PA12,5. 
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5.1.4. Formulação da mistura PA12,5 com PEX (P_OG) 

5.1.4.1. Matriz de agregados da mistura PA12,5 com PEX 

Por último foram desenvolvidas e produzidas misturas do tipo PA12,5 com PEX como parte 

dos seus agregados (P_OG). Dado que na fase seguinte do trabalho se pretende efetuar a 

comparação entre o desempenho da mistura PA12,5 com e sem PEX, o objetivo principal desta 

fase foi sobrepor a curva granulométrica da mistura com PEX à curva da mistura PA12,5 apenas 

com agregados minerais (definida no ponto anterior). Esse objetivo foi atingido com 5,5% de 

volume de PEX como substituto de parte das frações finas dos agregados minerais, de acordo 

com a combinação volumétrica das frações de agregados e PEX apresentada na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11. Material utilizado para produção da mistura PA12,5 com PEX. 

Fração de agregados Filer 0/4 4/6 6/14 6/12,5 PEX 0,5/4 

Material usado (%vol) 1,0 11,5 17,0 25,0 40,0 5,5 

 

A curva granulométrica da mistura PA12,5 com PEX, resultante dessa combinação de frações, 

é apresentada na Figura 5.6, onde é visível a sobreposição com a curva da mistura análoga sem 

PEX. Assim, as especificações para o fuso granulométrico da mistura PA12,5 são cumpridas. 

 

Figura 5.6. Curva granulométrica da mistura PA12,5 com PEX e respetivo fuso da mistura. 
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5.1.4.2. Determinação da percentagem de ligante da mistura PA12,5 com PEX  

Depois de se ter realizado a formulação das misturas densas (AC 14 Surf), verificou-se que as 

misturas com PEX podem necessitar de uma maior percentagem de ligante para garantir um 

desempenho igual ao das misturas equivalentes sem PEX. Com base nesse pressuposto, o valor 

mínimo definido para o estudo de formulação da mistura PA12,5 com PEX foi a percentagem 

ótima obtida no ponto anterior para a mistura correspondente sem PEX, ou seja, 5%. Nesse 

sentido, apenas se estudaram três percentagens de ligante nesta fase, entre 5% e 6%.  

Os três ligantes estudados foram os mesmos que se indicaram para formulação da mistura 

PA12,5 sem PEX (PMB comercial, ligante modificado com EVA reciclado e betume 35/50), 

bem como o método de compactação de provetes com 50 pancadas. As temperaturas utilizadas 

para produção destas misturas foram as indicadas para a mistura densa (AC 14 Surf) com PEX. 

A percentagem ótima de ligante das misturas do tipo PA12,5 com PEX foi determinada pelo 

ensaio de Cântabro, tal como especificado. Os resultados desse ensaio são apresentados na 

Figura 5.7 as três misturas do tipo PA12,5 com PEX como agregado e produzidas, 

respetivamente, com o PMB comercial (P_OG_S), o ligante modificado com EVA reciclado 

(P_OG_E) e o betume 35/50 (P_OG_B) 

 

Figura 5.7. Variação dos resultados de Cântabro com a percentagem de ligante para misturas 

PA12,5 com PEX produzidas com os diferentes ligantes em estudo. 

Ao comparar os resultados Cântabro destas misturas PA12,5 com PEX com os observados antes 

em misturas equivalentes sem PEX, é visível o aumento da perda de partículas originado pela 

introdução de PEX pelo método seco, o que implica o aumento da percentagem de ligante. 
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Ao comparar os três ligantes em estudo observa-se que as misturas com ligante modicado 

apresentaram menor perda de massa do que as misturas com o betume 35/50, o que em parte 

pode resultar de terem menores volumes de vazios (neste caso). O ligante modificado com EVA 

reciclado apresentou um bom desempenho, talvez superior ao PMB comercial. A utilização do 

PEX nas misturas PA12,5 aumentou a perda de partículas, problema esse que pode ser atenuado 

pelo aumento de 1% na percentagem de ligante. Assim, neste estudo adotou-se a percentagem 

ótima de ligante de 6,0% para as misturas PA12,5 com PEX como agregado (P_OG). 

De modo a validar essa percentagem ótima de ligante, foi realizado um ensaio complementar 

de sensibilidade à água para estas misturas PA12,5 com PEX, para as três percentagens de 

ligante e para os três tipos de ligante, cujos resultados são apresentados na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Variação da sensibilidade à água com a percentagem de ligante para misturas 

PA12,5 com PEX produzidas com os diferentes ligantes em estudo. 
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Os resultados de sensibilidade à água foram inconclusivos para algumas misturas, mas para 

outras foram importantes para clarificar os resultados do ensaio de Cântabro. O ensaio de 

sensibilidade demonstrou que o betume 35/50 (P_OG_B) não é adequado para produzir este 

tipo de misturas mais porosas do tipo PA12,5. Para os ligantes modificados, a percentagem de 

ligante que originou melhor desempenho variou entre 5,5% e 6,0%. Assim, decidiu-se adotar o 

valor de 6,0% como sendo a percentagem ótima de ligante para ambas as misturas deste tipo 

(P_OG), de forma a não aumentar o número de variáveis em análise. No entanto, aquando da 

avaliação do seu desempenho à deformação permanente é fundamental que se verifique se esta 

percentagem de ligante não compromete o seu bom desempenho. 

5.1.5. Avaliação da resistência à compactação de uma mistura produzidas com PEX e com 

ligante modificado com PEAD 

Depois de formuladas todas as misturas, foram realizados ensaios de compactabilidade para 

analisar a adequabilidade de adicionar os resíduos plásticos (PEX) como parte dos agregados, 

uma vez que suas propriedades podem alterar a resistência à compactação das misturas. Nesse 

sentido, a mistura densa (AC 14 Surf) com PEX como agregado e com ligante modificado com 

PEAD (P_AC_P55) foi selecionada para este estudo, por se prever que a mesma possa ter uma 

resistência à compactação mais sensível à variação da temperatura. Assim, compactaram-se 

provetes (200 pancadas) a diferentes temperaturas de modo a compreender a sua influência no 

volume de vazios resultante. O resultado deste estudo é a variação do volume de vazios final 

dos provetes em função da sua temperatura de compactação (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Variação do volume de vazios da mistura P_AC_P55 para diferentes temperaturas 

de compactação. 
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É visível um aumento não linear do volume de vazios com a temperatura, que é influenciado 

pelo intervalo de temperaturas a que o polietileno (PEX e PEAD) contido na mistura 

betuminosa tende a fundir (cerca de 125 °C), pois abaixo dessa temperatura verifica-se uma 

tendência para que o volume de vazios aumente de forma mais rápida. No entanto, à 

temperatura a que se definiu compactar as misturas (155 a 165 °C) em laboratório, os polímeros 

já estão fundidos, não sendo previsível a ocorrência de problemas de compactação.  

5.2. Avaliação do desempenho mecânico das misturas betuminosas selecionadas 

Depois de concluída a formulação de todas as misturas betuminosas em estudo, que foram 

produzidas com os ligantes de referência ou com os ligantes modificados com resíduos plásticos 

aqui desenvolvidos, nesta parte do Capítulo 5 será apresentado o estudo do seu comportamento 

mecânico. As variáveis em análise vão ser: i) o tipo de resíduo plástico aplicado na modificação: 

ii) o processo de modificação com polímeros utilizado (fazendo uma análise comparativa da 

introdução dos polímeros EVA e PEAD pelo método húmido e pelo método seco, apenas para 

a mistura densa sem PEX); iii) a aplicação de agregados totalmente pétreos (sem PEX) ou 

parcialmente substituídos por resíduo plástico (com PEX); iv) a utilização de granulometrias 

dos agregados diferentes, que originam misturas mais densas ou mais porosas, sendo a segunda 

mais exigente relativamente ao desempenho dos ligantes em estudo.  

Como se referiu no Capítulo 3, o desempenho das várias misturas vai ser avaliado em termos 

de sensibilidade à água, resistência à deformação permanente, módulo de rigidez e resistência 

ao fendilhamento por fadiga. Vários fatores afetam esse desempenho das misturas betuminosas, 

entre as quais as propriedades do ligante betuminoso são aquele que tem mais interesse para 

este estudo. No Capítulo 4 verificou-se que a introdução de resíduos plásticos no betume 

aumenta a sua viscosidade e temperatura de amolecimento, e reduz o valor de penetração. Estes 

resultados apontam para uma maior rigidez das misturas betuminosas resultantes, e uma maior 

resistência à deformação permanente (prevendo-se que o resíduo de PEAD seja mais eficaz do 

que o EVA em relação a estas duas propriedades das misturas). O ligante modificado com o 

resíduo EVA, devido à sua maior componente elástica, resiliência e menor comportamento 

não-linear, deverá dar origem a misturas mais dúcteis, com melhor desempenho à fadiga e a 

baixas temperaturas de serviço. Em seguida será possível confirmar se estas relações entre o 

desempenho do ligante e das misturas correspondentes é validado em termos laboratoriais. 
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5.2.1. Desempenho mecânico das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos 

pelos processos húmido e seco 

Com base na formulação das misturas betuminosas densas do tipo AC 14 Surf (sem PEX), a 

percentagem de betume a utilizar no estudo do seu desempenho será 5,0%. Nesta fase foi 

utilizada como controlo ou referência a mistura AC 14 Surf produzida com o betume 35/50 

(AC-B5), por ser a mistura betuminosa mais utilizada em Portugal. Além disso, produziram-se 

misturas do mesmo tipo (AC 14 Surf) com os dois ligantes modificados com resíduos plásticos 

mais promissores, e que já foram estudados durante a formulação, nomeadamente a mistura 

AC_P5 (produzida com o ligante 70/100 modificado com 5% PEAD reciclado) e a mistura 

AC_E5 (produzida com o ligante 70/100 modificado com 5% EVA reciclado). 

Durante a caracterização destas misturas também se considerou importante avaliar, paras as 

misturas modificadas com os dois resíduos plásticos acima identificados (PEAD e EVA), duas 

formas distintas de incorporação desses resíduos plásticos na mistura: 

 como modificador ligante, pelo processo húmido, através da utilização dos ligantes 

modificados anteriormente desenvolvidos; 

 junto com os agregados, pelo processo seco, para avaliar se dessa forma também é 

possível garantir a modificação do ligante e um bom desempenho da mistura. 

A seleção entre estas possibilidades foi feita mantendo a composição das misturas inalterada, 

para que a única variável em estudo fosse o processo de incorporação dos polímeros, e deve 

resultar do equilíbrio entre as vantagens técnicas da solução e a durabilidade da mistura 

betuminosa. Ao estar estreitamente ligado com o objetivo deste trabalho, e por permitir à partida 

atingir um melhor desempenho (maior grau de modificação do ligante), o processo húmido deve 

ser considerado o procedimento padrão neste trabalho, e o único a utilizar para as restantes 

misturas. No entanto, o método seco pode ser menos dispendioso e mais fácil de adaptar em 

centrais betuminosas, particularmente em países onde seja difícil obter PMBs comerciais, sendo 

uma boa solução desde que assegure o desempenho da mistura ao longo do ciclo de vida. 

O processo em que ocorre a pré-modificação do ligante para posterior aplicação em mistura 

denomina-se como processo húmido. A total caracterização destes ligantes foi apresentada no 

Capítulo 4. Ao contrário do processo húmido, onde o ligante é previamente modificado com o 

resíduo plástico e posteriormente adicionado à matriz de agregados já pesada e aquecida, na 
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produção de mistura betuminosas pelo processo seco, à matriz de agregados, já pesada e 

aquecida, é primeiro adicionado o resíduo plástico e só depois o betume base (70/100). 

Em seguida procede-se à avaliação comparativa do desempenho das misturas AC 14 Surf acima 

referidas, cujos resultados e respetiva discussão é apresentada nas próximas secções desta Tese. 

5.2.1.1. Sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos 

pelos processos húmido e seco 

A sensibilidade à água foi avaliada de acordo com a norma EN 12697-12, e os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 5.12 e na Figura 5.10. 

Tabela 5.12. Resultados de sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf modificadas com 

resíduos plásticos pelos processos húmido e seco. 

Propriedade Unidade AC_B5 AC_P5húmido AC_E5húmido AC_P5seco AC_E5seco 

Volume de vazios médio 
(6 amostras) 

(%) 3,5 4,2 3,4 3,2 3,0 

ITSR (%) 74 65 71 72 75 

ITSseco  (kPa) 3414,7 2259,0 2341,0 2208,3 2293,2 

ITShúmido (kPa) 2536,9 1466,1 1671,2 1598,0 1714,9 

Deformação média dos 
provetes secos 

(mm) 3,2 2,8 2,8 3,1 2,8 

 

 

Figura 5.10. Resultados de sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf modificadas com 

resíduos plásticos pelos processos húmido e seco. 
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Em termos volumétricos, as misturas produzidas pelo método seco apresentam um volume de 

vazios mais baixo do que a mistura de referência e do que as misturas produzidas pelo método 

húmido, eventualmente devido à menor viscosidade do ligante na fase de produção da mistura 

por esse método. De facto, a mistura AC_P5húmido apresentou o maior volume de vazios como 

resultado da elevada viscosidade do ligante modificado com PEAD reciclado.  

Em relação ao efeito da água no desempenho mecânico destas misturas, ao avaliar os valores 

de ITSR das cinco misturas, verificou-se que quatro delas (AC_B5, AC_E5 pelo processo 

húmido e seco e AC_P5seco) apresentaram valores de ITSR próximos de 75%, podendo 

considerar-se que as mesmas são pouco sensíveis à água (Pettinari et al., 2014). Por outro lado, 

a mistura produzida com PEAD pelo processo húmido apresentou um valor de ITSR de apenas 

65%, provavelmente devido ao seu volume de vazios superior acima referido. 

Em relação aos resultados de ITSseco, todos os valores obtidos são muito superiores aos 

mínimos (700 a 1350 kPa) referidos para misturas densas aplicadas em camadas de desgaste 

(MIT, 2002). No entanto, para todos as misturas onde foi aplicado ligante modificado (pelo 

processo seco ou húmido) também se observou um valor de ITSseco muito inferior ao da 

mistura de controlo (AC_B5). Esta redução pode ser explicada pela utilização de um betume 

base (70/100) de penetração muito superior ao da mistura de controlo (35/50). Sendo o ligante 

modificado uma dispersão coloidal composta por duas fases, o ligante base e o resíduo plástico, 

à temperatura deste ensaio (15 °C) poderá haver uma predominância do efeito da matriz 

(betume base) no comportamento a nível molecular, aumentando dessa forma a resistência à 

tração indireta. 

Em suma, em relação à influência da água, em ambos os processos se conseguiu atingir um 

ITSR próximo dos 75%. Aliás, avaliando a influência do tipo de processo, a utilização do 

processo seco resultou até num aumento de 7% no valor de ITSR quando aplicado PEAD e num 

aumento de 4% no caso da aplicação do EVA. Este desempenho ligeiramente melhor do método 

seco em termos de ITSR deverá ser resultado da menor viscosidade inicial do ligante, 

facilitando o envolvimento dos agregados e a adesão entre estes e o ligante. Como a 

modificação vai ocorrendo durante a produção da mistura, a viscosidade do ligante 70/100 

deverá ir aumentando à medida que a modificação vai ocorrendo. Entre os ligantes modificados 

em estudo, os modificados com EVA apresentaram melhor desempenho que os modificados 

com PEAD para ambos os processos.  
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5.2.1.2. Resistência à deformação permanente das misturas AC 14 Surf modificadas com 

resíduos plásticos pelos processos húmido e seco 

A avaliação da resistência à deformação permanente foi realizada com o ensaio de pista, de 

acordo com o preconizado na norma EN 12697-22, método B. Este ensaio foi realizado a 50 °C, 

por ser uma temperatura representativa dos dias mais quente de Verão em Portugal, e também 

por ser uma das temperaturas de ensaio estipuladas na norma atrás referida. 

Durante o ensaio de pista, a evolução da deformação ou profundida da rodeira com o número 

de ciclos de carga foi registada. O valor da variação dessa deformação (WTSair) nos últimos 5 

mil ciclos de ensaio é o indicador mais utilizado na classificação da resistência à deformação 

permanente de uma mistura betuminosa, e é calculado de acordo Equação 5.1. 

WTR   ( 5.1 )

Onde: 

D10000 – profundidade da rodeira após 10 mil ciclos de carga; 

D5000 – profundidade da rodeira após 5 mil ciclos de carga. 

Os resultados da curva de evolução da deformação ou profundidade da rodeira ao longo dos 

ciclos de carga, bem como os valores do parâmetro WTSair, são apresentados na Figura 5.11 

para as cinco misturas em estudo. 

 

Figura 5.11. Resultados de resistência à deformação permanente das misturas AC 14 Surf 

modificadas com resíduos plásticos pelos processos húmido e seco. 
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Todos as misturas modificadas com resíduos plásticos, quer pelo processo húmido ou pelo seco, 

apresentaram um desempenho muito superior ao da mistura convencional. Avaliando o valor 

da variação da profundidade da rodeira (WTS air) por comparação com a mistura convencional 

de controlo, há uma redução para menos de metade no caso das misturas com EVA, e para um 

terço no caso das misturas com PEAD.  

Entre os resíduos plásticos, as misturas com PEAD (AC_P5) apresentaram maior resistência à 

deformação permanente do que as misturas com EVA (AC-E5). De facto, quando o PEAD é 

utilizado na modificação do ligante aumenta bastante a sua rigidez, sendo vantajoso em termos 

de desempenho a altas temperaturas de serviço, como já se previa quando avaliados os 

resultados do ponto de amolecimentos dos ligantes no Capítulo 4 (o ligante modificado com 

PEAD apresentou uma temperatura de amolecimento de 67,9 °C e o EVA de 61,1 °C). 

Em relação ao método de introdução dos polímeros, não são visíveis grandes diferenças entre 

o método húmido e seco. No entanto, analisando os valores de WTSair pode-se concluir que as 

misturas produzidas pelo método húmido apresentam um desempenho ligeiramente melhor, 

como consequência de uma modificação mais eficaz por esse processo. 

Ao analisar a evolução da profundidade da rodeira ao longo do ensaio de pista, também é visível 

que as misturas modificadas com EVA produzidas pelo processo húmido ou seco apresentam 

um comportamento praticamente igual. Isto pode ser devido à menor entalpia de fusão que este 

resíduo plástico apresenta, que indica maior compatibilidade com o betume, permitindo uma 

rápida e eficaz interação entre o polímero e o betume, mesmo que esta seja realizada num 

intervalo mais curto (como acontece no processo de modificação a seco). 

5.2.1.3. Módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos 

pelos processos húmido e seco 

O desempenho estrutural de um pavimento rodoviário é diretamente relacionado com o 

comportamento mecânico das misturas betuminosas, que pode ser caracterizado pelo módulo 

de rigidez e ângulo de fase. De modo a avaliar a suscetibilidade que estas propriedades têm à 

variação da temperatura, o ensaio de módulo de rigidez foi executado a quatro temperaturas 

diferentes, 0, 10, 20 e 30 °C num intervalo de frequências entre 0,1 e 10 Hz, de acordo com a 
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norma EN 12697-26. Durante o ensaio foi aplicada uma extensão de apenas 100 µ, de forma a 

garantir que se está a medir a resposta no regime linear do material em estudo.  

Os resultados do módulo de rigidez das misturas em estudo, obtidos a 20 °C e a 8 Hz, são 

apresentados na Tabela 5.13, para uma análise comparativa mais simples.  

Tabela 5.13. Módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos 

pelos processos húmido e seco (20 °C e frequência de 8 Hz). 

Mistura betuminosa AC_B5 
AC_P5 
húmido 

AC_E5 
húmido 

AC_P5 
seco 

AC_E5 
seco 

Módulo de rigidez (MPa) 5973 4699 4613 5089 5398 

 

Na Figura 5.12 estão retratadas as curvas mestras do módulo de rigidez complexo |E*| e do 

ângulo de fase (δ) das misturas em estudo, obtidas pelo princípio de superposição 

tempo-temperatura à temperatura de referência de 20 °C, numa gama de frequências reduzidas 

entre 10-3 Hz e 105 Hz. 

 

Figura 5.12. Curvas mestras do módulo de rigidez e ângulo de fase (Tref = 20 °C) das 

misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos pelos processos húmido e seco. 

Os resultados do módulo de rigidez obtidos a 20 °C e a 8 Hz mostram que a mistura 

convencional (AC_B5) apresenta o maior módulo de rigidez, como consequência da menor 

consistência do betume base utilizado nos ligantes modificados. As misturas modificadas com 

PEAD apresentaram um módulo de rigidez superior às misturas modificadas com EVA, tal 

como já tinha acontecido com os ligantes modificados correspondentes. No caso particular da 
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influência do processo de produção, os valores do módulo de rigidez das misturas produzidas 

pelo processo a seco são próximos, mas ligeiramente superiores aos das misturas produzidas 

pelo processo húmido. A elevada rigidez é favorável em termos de dimensionamento de um 

pavimento, pois permitirá aplicar camadas de menor espessura. No entanto, misturas com maior 

rigidez apresentam por norma uma menor resistência à fadiga.  

Com recurso às curvas mestras foi possível observar os resultados numa gama mais ampla de 

frequências (ou temperaturas). Também na observação das curvas mestras do módulo de 

rigidez, as misturas com ligante modificado com resíduos plásticos apresentam valores 

similares entre si. Quando comparadas com a mistura convencional, as misturas modificadas 

(tanto pelo processo seco como húmido) apresentaram menor módulo de rigidez às frequências 

altas (ou baixas temperaturas), e um módulo de rigidez superior às frequências baixas (ou altas 

temperaturas). Estes últimos resultados foram mais notórios para as misturas com PEAD, o que 

justifica o seu bom desempenho em termos de resistência à deformação permanente. A mesma 

conclusão pode ser obtida a partir das curvas mestras do ângulo de fase, de forma mais evidente, 

onde os valores de maior rigidez correspondam a valores de ângulo de fase mais baixos. 

O ângulo de fase é um indicador de qualidade na deformação recuperável ou não recuperável e 

das propriedades elásticas e viscosas de um material. O material totalmente elástico tem um 

ângulo de fase de 0° e materiais totalmente viscosos um ângulo de fase igual a 90°. Com base 

nos resultados do ângulo de fase, é evidente que a mistura de controlo convencional (AC_B5) 

mostrou valores de ângulo de fase mais elevados para as frequências mais baixas, pelo menos 

em comparação com as misturas modificadas. Assim, a mistura com betume 35/50 tem o 

comportamento mais viscoso de entre as misturas estudadas, o que é consistente com a sua 

menor resistência à deformação, dado que não foi modificada com resíduos plásticos. 

5.2.1.4. Resistência à fadiga das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos 

pelos processos húmido e seco 

O fendilhamento por fadiga ocorre tipicamente às temperaturas moderadas e baixas de serviço, 

quando um número significativo de repetições de carga conduzem a uma perda da resistência 

da mistura betuminosa por fadiga, que ocorre fendilhamento. Neste trabalho, os ensaios de 

fadiga foram realizados à temperatura de 20 °C, a uma frequência constante de 10 Hz, de acordo 

com a norma EN 12697-24. As leis de fadiga, definidas através da regressão linear dos 
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resultados dos vários ensaios de fadiga realizados a vários níveis de extensão, estão 

representadas na Figura 5.13.  

 

Figura 5.13. Leis de fadiga das misturas AC 14 Surf modificadas com resíduos plásticos pelos 

processos húmido e seco. 

Em seguida, dois parâmetros de avaliação da resistência à fadiga, calculados de acordo com a 

norma atrás referida, foram utilizados para hierarquizar quantitativamente o desempenho das 

várias misturas estudadas em relação a esta propriedade: o parâmetro E6, que é a extensão de 

tração necessária para causar rotura por fadiga após 1 milhão de ciclos; o parâmetro N100, que 

corresponde ao número de ciclos de fadiga que cada mistura é capaz de suportar à extensão de 

tração de 100E-6. Estes parâmetros foram calculados através das equações das leis de fadiga de 

cada mistura e são apresentados na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14. Parâmetros de avaliação da resistência à fadiga das misturas AC 14 Surf 

modificadas com resíduos plásticos pelos processos húmido e seco. 

Mistura betuminosa E6 (micro) N100 

AC_B5 164,8 1,51E+07 

AC_P5húmido 122,5 2,40E+06 

AC_E5húmido 248,9 9,77E07 

AC_P5seco 157,4 1,16E+07 

AC_E5seco 189,7 3,25E+07 
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Comparando as várias leis de fadiga, pode observar-se que as misturas com EVA destacam-se 

pelo melhor desempenho à fadiga, quer pelo método húmido, quer pelo método seco, mas em 

particular a mistura com EVA produzida pelo processo húmido.  

Por outro lado, as misturas com PEAD apresentaram um desempenho em termos de resistência 

ao fendilhamento por fadiga pior do que o da mistura de controlo com betume 35/50, para 

ambos os processos de modificação. No entanto, das duas misturas modificadas com PEAD, a 

que foi produzida pelo processo húmido apresentou o pior desempenho de todas as misturas em 

estudo (talvez devido ao seu maior volume de vazios verificado anteriormente). Os resultados 

de fadiga obtidos para as misturas modificadas vão de encontro ao esperado após análise dos 

resultados de módulo, onde as misturas que apresentaram maior módulo de rigidez mostraram 

por outro lado um pior desempenho em termos de resistência à fadiga. 

Em suma, quanto ao efeito da modificação com diferentes resíduos plásticos concluiu-se que: 

  a modificação de misturas betuminosas com EVA permite obter um melhor 

desempenho do que com PEAD, particularmente no que diz respeito à sensibilidade à 

água e à resistência à fendilhamento por fadiga; 

  o uso de PEAD, por outro lado, apresentou um excelente desempenho em termos de 

resistência à deformação permanente e módulo de rigidez a altas temperaturas, 

mostrando, no entanto, uma resistência à fadiga visivelmente reduzida em comparação 

com as misturas modificadas com EVA. 

Ao comparar o efeito dos processos de modificação (seco versus húmido) sobre o desempenho 

das misturas em estudo, concluiu-se que: 

 as misturas cuja modificação do ligante foi executada pelo processo seco apresentaram 

melhor desempenho em relação ao módulo de rigidez e à sensibilidade à água 

(provavelmente porque este processo produziu misturas mais densas, em consequência 

da menor viscosidade do ligante base durante a fase de produção, por comparação com 

os ligantes modificados aplicados no processo húmido); 

 o processo húmido, por outro lado, parece dar origem a um melhor desempenho em 

termos de resistência à deformação permanente, e também originou misturas com uma 

resistência à fadiga superior (pelo menos no caso da mistura modificada com EVA). 
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Como uma observação final, pode-se mencionar que o processo húmido requer a modificação 

prévia do ligante com equipamentos específicos (para misturar o betume e os resíduos plásticos 

a altas temperaturas), enquanto para o processo seco não é necessária nenhuma modificação. 

Portanto, o processo seco, pode-se tornar uma boa alternativa à modificação usual do polímero 

ligante, uma vez que pode ser mais fácil e mais barato implementar e resulta em misturas com 

desempenho semelhante às produzidas pelo processo húmido. No entanto, o grau de 

modificação é superior pelo processo húmido, e este será o único utilizado a partir deste ponto, 

tendo em consideração que neste trabalho se procurou desenvolver novos ligantes modificados. 

5.2.2. Desempenho mecânico das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado 

Nesta parte do estudo avaliou-se o efeito da introdução da PEX como parte dos agregados na 

mistura densa AC 14 Surf, em termos do seu desempenho mecânico. Como esta mistura com 

PEX é menos convencional e mais exigente, a mistura de controlo utilizada para comparação 

foi a produzida como PMB comercial (PMB 25/55-65). A percentagem de ligante da mistura 

AC 14 Surf com PEX foi determinada na formulação destas misturas como sendo igual a 5,5%, 

No entanto, também foi produzida uma mistura com PEX (apenas para o PMB comercial) com 

uma percentagem de ligante de 5,0% (igual à utilizada a mistura AC 14 Surf sem PEX) de modo 

a avaliar-se exclusivamente a influência do PEX do desempenho dessa mistura. 

Assim, as misturas do tipo AC 14 Surf com PEX cujo desempenho foi estudado nesta fase do 

trabalho foram as seguintes: 

 AC_S5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5% de ligante comercial 

PMB 25/55-65; 

 P_AC_S5: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante PMB 25/55-65; 

 P_AC_S55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante PMB 25/55-65; 

 P_AC_B55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de betume 35/50; 

 P_AC_P55: Mistura de granulometria contínua (AC14 surf) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de PEAD reciclado; 

 P_AC_E55: Mistura de granulometria contínua (AC 14 Surf) com 5,5%vol de PEX 

como agregado e 5,5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA reciclado. 
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Todas as misturas produzidas nesta fase utilizaram um processo misto de modificação, 

recorrendo ao processo húmido para modificação dos ligantes, enquanto o PEX foi introduzido 

pelo método seco para substituição dos agregados (mas causando também alguma modificação 

adicional do ligante, pelos motivos já discutidos). 

A influência do tipo de ligante modificado nos resultados de sensibilidade à água das misturas 

AC 14 Surf com PEX (P_AC) foi já avaliada na Secção 5.1.2. Assim, nesta fase a influência da 

utilização do PEX nesta propriedade só será avaliada para as misturas de controlo com PMB 

comercial. Nesse sentido, em seguida vão ser apresentados os resultados de sensibilidade à água 

das misturas AC 14 Surf com e sem PEX produzidas apenas com 5% de ligante PMB comercial 

(AC_S5 e P_AC_S5) e a mistura com PEX produzida com a percentagem ótima (5,5%) do 

ligante PMB comercial (P_AC_S55). 

Posteriormente, vai avaliar-se o efeito que a introdução do PEX como agregado nas misturas 

densas (AC 14 Surf) tem no desempenho destas misturas (resistência à deformação permanente, 

módulo de rigidez e resistência à fadiga) para os vários ligantes em estudo. 

5.2.2.1. Sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado 

De modo a melhor compreender o efeito da introdução do PEX nas misturas AC 14 Surf, o 

ensaio de sensibilidade à água foi realizado em misturas análogas em termos de composição, 

nas quais se optou por introduzir ou não o PEX como agregado. O procedimento de ensaio 

utilizado foi o preconizado na norma EN 12697-12, e os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 5.15 e na Figura 5.14. 

Tabela 5.15. Resultados de sensibilidade à água das misturas AC14 Surf com PEX como 

agregado. 

Propriedade Unidade AC_S5 P_AC_S5 P_AC_S5,5 

Volume de vazios médio (6 amostras) (%) 5,0 5,9 5,0 

ITSR (%) 68 54 75 

ITSseco  (kPa) 1671,8 2187,1 2060,8 

ITShúmido (kPa) 1138,7 1173,2 1555,7 

Deformação média do provete seco (mm) 3,50 3,26 4,33 
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Figura 5.14. Resultados de sensibilidade à água das misturas AC 14 Surf com PEX como 

agregado. 

Os resultados de sensibilidade à água demonstraram que após a introdução do PEX na mistura 

AC 14 Surf, a percentagem de 5% de ligante não é suficiente para assegurar o desempenho 

adequado dessas misturas (P_AC_S5), que ficam muito mais sensíveis à água (redução 

significativa do valor de ITSR). No entanto, quando se aumenta a percentagem de ligante para 

5,5%, os resultados de ITSR da mistura com PEX (P_AC_S55) até superam os resultados da 

mistura sem PEX (AC_S5). Relativamente aos resultados de ITS verifica-se qua a introdução 

de PEX reduz esse valor, mas isso não compromete o desempenho da mistura. 

De acordo com estas conclusões, verifica-se ser possível introduzir PEX como agregado numa 

mistura densa, mantendo uma durabilidade tão elevada como a da mistura de controlo sem PEX 

e com PMB comercial, mas apenas caso se aumente em 0,5% a percentagem de ligante. 

5.2.2.2. Resistência à deformação permanente das misturas AC 14 Surf com PEX como 

agregado 

A avaliação da resistência à deformação permanente foi realizada de acordo com o preconizado 

na norma EN 12697-22, método B, com recurso ao ensaio de pista à temperatura de 50 °C. Os 

resultados obtidos nessas condições são apresentados na Figura 5.15, onde também são 

apresentados os valores de WTSair, que é o indicador mais utilizado para classificar a 

resistência de uma mistura betuminosa à deformação permanente. 
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Figura 5.15. Resultados de resistência à deformação permanente das misturas AC 14 Surf com 

PEX como agregado. 

Ao analisar os resultados obtidos para a resistência à deformação permanente destas misturas 

pode-se concluir que as misturas com PEX deformaram-se menos do que as misturas apenas 

com agregados minerais. Essa influência é bem visível quando se comparam os resultados de 

deformação de duas misturas produzidas com o PMB comercial, uma sem PEX (AC_S5) e 

outra com PEX (AC_S55). De facto, apesar de a segunda mistura ter uma maior percentagem 

de ligante, motivo pelo qual se esperaria maior deformação, tal não se verificou devido à 

presença do PEX na matriz de agregados.  

No entanto, a maior deformação foi apresentada pela mistura com PEX e betume 35/50 

(P_AC_B55), o que demonstra que a utilização de PEX deve ser complementada com a 

modificação dos ligantes pelo método húmido para garantir um bom desempenho. A menor 

deformação foi obtida para as misturas com PEX e com os ligantes modificados com resíduos 

plásticos (EVA, seguida pelo PEAD), reforçando a ideia do bom desempenho dos ligantes 

desenvolvidos neste trabalho.  

5.2.2.3. Módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado 

Os resultados de módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf com PEX a 20 °C e a 8 Hz são 

apresentados na Tabela 5.16. Em seguida, na Figura 5.16 estão representadas as curvas mestras 

do módulo complexo de rigidez |E*| e do ângulo de fase (δ) das diferentes misturas, que foram 

obtidas utilizando o princípio de superposição tempo-temperatura à temperatura de referência 

de 20 °C, para uma gama de frequências reduzidas entre 10-3 e 105 Hz. 
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Tabela 5.16. Módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado (20 °C e 

frequência de 8 Hz). 

Mistura betuminosa P_AC_B55 P_AC_S55 P_AC_P55 P_AC_E55 AC_S5 

Módulo de rigidez (MPa) 5822 4459 5391 5786 3792 

 

 

Figura 5.16. Curvas mestras do módulo de rigidez e ângulo de fase (Tref = 20 °C) das 

misturas AC 14 Surf com PEX como agregado. 

Quando comparados os módulos de rigidez à mesma temperatura e frequência, observa-se que 

entre as misturas AC 14 Surf com PEX, aquela que foi produzida com o betume 35/50 

(P_AC_B55) apresenta maior módulo de rigidez, seguida pelas misturas produzidas com os 

ligantes modificados com resíduos plásticos, EVA (P_AC_E55) e PEAD (P_AC_P55). Já se 

discutiu anteriormente por que razão o betume 35/50 resulta numa mistura com maior módulo 

de rigidez do que as restantes misturas com ligantes modificados, e essa análise fica aqui 

reforçada com mais um resultado concordante. 

Os resultados da mistura de controlo sem PEX e com PMB comercial (AC_S5) também são 

aqui apresentados, de modo a ser possível avaliar a influência do PEX. Ao comparar o valor do 

módulo de rigidez dessa mistura (AC_S5) com o obtido para a mistura com PEX (P_AC_S55), 

pode concluir-se que apesar da mistura com PEX ter uma maior percentagem de ligante, que 

deveria resultar num menor módulo de rigidez, tal não se verifica devido à utilização do PEX. 

De facto, a mistura com PEX (P_AC_S55) apresentou um módulo cerca de 20% superior à 

mistura sem PEX e com uma percentagem de ligante inferior (AC_S5). 
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Os resultados das curvas mestras do módulo de rigidez e do ângulo de fase das misturas 

AC 14 Surf com PEX mostram que as misturas com maior módulo de rigidez, e com menor 

ângulo de fase correspondente, em grande parte do intervalo de frequências em estudo, foram 

as produzidas com o betume 35/50 (P_AC_B55) e com o ligante modificado com EVA 

reciclado (P_AC_E55). Mais uma vez, ambos os ligantes modificados desenvolvidos neste 

trabalho apresentaram um módulo de rigidez acima das misturas com PMB comercial. 

Relativamente ao efeito do PEX, todas as misturas em que o PEX foi introduzido como 

agregado apresentam módulos de rigidez superiores aos da mistura de controlo sem PEX 

(AC_S5), mesmo sabendo que essa mistura de controlo foi produzida com uma percentagem 

de ligante inferior e com um PMB comercial de elevado desempenho. 

Observando isoladamente os valores do módulo de rigidez e do ângulo de fase às altas 

frequências (baixas temperaturas) e baixas frequências (altas temperaturas), pode concluir-se 

que a utilização do PEX como parte dos agregados permite maiores módulo às frequências mais 

baixas (altas temperaturas), indo de encontro com o bom desempenho que estas misturas 

apresentaram em termos e deformação permanente. O facto de estas misturas também 

apresentarem um módulo de rigidez superior (ângulo de fase inferior) às altas frequências 

(baixas temperaturas), é o indício de uma possível redução do seu desempenho à fadiga, apesar 

da maior percentagem de ligante que as mesmas utilizam 

5.2.2.4. Resistência à fadiga das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado 

Os ensaios de fadiga foram realizados à temperatura de 20 °C, a uma frequência constante de 

10 Hz, de acordo com a norma EN 12697-24. As leis de fadiga, definidas através da regressão 

linear dos resultados desses ensaios realizados a vários níveis de extensão, são apresentadas na 

Figura 5.17. Os parâmetros de avaliação da resistência à fadiga, calculados de acordo com a 

mesma norma, são apresentados logo em seguida na Tabela 5.17. 

Ao analisar os resultados do ensaio de fadiga foi possível confirmar que a utilização do PEX 

como a agregado induz em geral uma redução da resistência à fadiga, muito provavelmente 

como consequência do aumento do módulo de rigidez das misturas AC 14 Surf em toda a gama 

de temperaturas e frequências. Ainda assim, o tipo de ligante utilizado nas misturas com PEX 

também tem muita influência, garantindo-se um bom desempenho ao utilizar PMB comercial. 
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Figura 5.17. Leis de fadiga das misturas AC 14 Surf com PEX como agregado. 

Tabela 5.17. Parâmetros de avaliação da resistência à fadiga das misturas AC 14 Surf com 

PEX como agregado. 

Mistura betuminosa E6 (micro) N100 

P_AC_B55 143,8 4,92E+06 

P_AC_S55 247,8 2,21E+08 

P_AC_P55 153,4 1,32E+07 

P_AC_E55 199,6 3,95E+07 

AC_S5 256,5 6,92E+07 

AC_B5 164,8 1,51E+07 

 

De facto, relativamente à influência do tipo de ligante verifica-se que as misturas AC 14 Surf 

com PEX produzidas com o betume 35/50 (P_AC_B55) e com o ligante modificado com PEAD 

(P_AC_P55) tiveram o pior desempenho, ligeiramente pior do que a mistura de densa sem PEX 

produzida com betume 35/50 (AC_B5). As misturas produzidas com PMB comercial, com ou 

sem PEX, tiveram o melhor desempenho, enquanto a mistura com PEX e com o ligante 

modificado com EVA reciclado apresentou um desempenho intermédio. 

Ao avaliar o efeito da utilização do PEX como parte do agregado numa mistura densa do tipo 

AC 14 Surf, concluiu-se que: 

 o desempenho inferior destas misturas em termos de sensibilidade à água pode ser 

superado com o aumento em 0,5% da percentagem de ligante; 
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 mesmo com uma percentagem de ligante superior, as misturas com PEX apresentam 

maior módulo de rigidez e melhor desempenho em termos de resistência à deformação 

permanente (devido à interação do ligante com a parte não reticulada do PEX); 

 o aumento do módulo de rigidez das misturas com PEX induz, em geral, uma redução 

da resistência à fadiga dessas misturas, mesmo utilizando maior quantidade de ligante 

(problema que pode ser minimizado ao utilizar ligantes modificados com elastómeros, 

como o PMB comercial ou o ligante modificado com EVA reciclado). 

Como uma observação final pode-se mencionar que a utilização de PEX como agregado resulta 

em misturas mais leves e com módulos superiores, combinação que pode ser bastante útil para 

aplicações em pavimentos sobre viadutos e pontes (em camadas mais finas e leves). 

5.2.3. Desempenho mecânico das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado 

O objetivo desta parte do estudo foi a avaliação da adequabilidade da utilização dos ligantes 

desenvolvidos neste estudo em uma mistura mais porosa, do tipo PA12,5, recorrendo em alguns 

casos à introdução de PEX como parte dos agregados.  

Segundo as especificações (EP, 2014), este tipo de mistura exige a utilização de ligantes 

modificados com elastómeros, dada a maior exigência que resulta do seu elevado volume de 

vazios. Nesse sentido, neste estudo foi utilizado o ligante modificado com EVA reciclado, em 

mistura do tipo PA12,5 sem PEX (OG_E5) e com PEX (P_OG_E5 e P_OG_E6). Para 

validação/confirmação do requisito de utilização de ligantes modificados para este tipo de 

misturas mais porosas, foi produzida uma mistura PA12,5 sem PEX com 5% de betume 35/50 

(OG_B5). Além disso, para controlo foram produzidas misturas porosas PA12,5 utilizando o 

PMB comercial, sem PEX (OG_S5) ou com PEX (P_OG_S5 e P_OG_S6). Todas as misturas 

do tipo PA12,5 sem PEX foram produzidas com 5% de ligante, como resultado da formulação 

anterior. Por outro lado, apesar da formulação das misturas PA12,5 com PEX ter resultado 

numa percentagem ótima de betume de 6%, essas misturas também foram produzidas com 5% 

de ligante para comparação mais direta com as misturas equivalentes sem PEX. 

Em resumo, as misturas betuminosas do tipo PA12,5, mais porosas, que foram selecionadas 

para o estudo de desempenho nesta fase do trabalho são as seguintes: 

 OG_B5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de betume 35/50; 
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 OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de PMB comercial 

(PMB 25/55-65); 

 OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5% de ligante 70/100 

modificado com 5% de EVA reciclado; 

 P_OG_S5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de PMB comercial (PMB 25/55-65); 

 P_OG_E5: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 5% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA reciclado; 

 P_OG_S6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de PMB comercial (PMB 25/55-65); 

 P_OG_E6: Mistura de granulometria descontínua (PA12,5) com 5,5%vol de PEX como 

agregado e 6% de ligante 70/100 modificado com 5% de EVA reciclado. 

Para além da avaliação do desempenho das várias misturas PA12,5 em termos de sensibilidade 

à água, que no caso das misturas com PEX já foi analisado na formulação para diferentes 

percentagens de ligante, nesta fase também se vai avaliar o desempenho destas misturas mais 

porosas em termos de módulo de rigidez e resistência à deformação permanente e à fadiga. 

5.2.3.1. Sensibilidade à água das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado 

A sensibilidade à água das várias misturas PA12,5 estudadas nesta fase foi avaliada de acordo 

com a norma EN 12697-12, e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.18 e na Figura 

5.18, para se compreender o efeito da introdução do PEX, do tipo de ligante utilizado para 

produção dessas misturas e da percentagem em que foi incorporado.  

Tabela 5.18. Resultados de sensibilidade à água das misturas PA12,5 com e sem PEX como 

agregado. 

Propriedade Unidade OG_B5 OG_E5 P_OG_E5 P_OG_E6 OG_S5 P_OG_S5 P_OG_S6

Volume de vazios 
médio (6 amostras) 

(%) 14,1 14,5 16,5 14,2 15,8 18,1 15,0 

ITSR (%) 51 55 52 56 67 63 76 

ITSseco (kPa) 1688,4 1290,5 1033,2 1133,3 1181,1 1001,0 1100,7 

ITShúmido (kPa) 858,9 706,7 541,5 640,0 788,9 628,8 833,6 

Deformação média 
dos provetes secos 

(mm) 2,88 2,41 2,85 3,26 2,76 3,13 4,45 
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Figura 5.18. Resultados de sensibilidade à água das misturas PA12,5 com e sem PEX como 

agregado. 

Em termos volumétricos todas as misturas apresentam propriedades semelhantes (volumes de 

vazios entre 14% e 16%), à exceção das misturas com PEX e uma percentagem de ligante de 

5%, que apresentaram um volume de vazios ligeiramente superior. Este resultado é uma 

consequência direta da percentagem de ligante não ser a suficiente para este tipo de misturas, 

como se concluiu no estudo de formulação, pois origina valores de ITSR mais reduzidos. 

Assim, a necessidade de utilizar uma percentagem de ligante superior é um dos efeitos da 

utilização de PEX em misturas mais porosas do tipo PA12,5. 

De salientar que por serem mais porosas, este tipo de misturas PA12,5 apresentam em geral um 

valor de ITSR inferior a 75%, inclusive a mistura de controlo com PMB comercial sem PEX 

(OG_S5). No entanto, a mistura que apresentou pior desempenho foi a produzida com betume 

35/50 (OG_B5), o que confirma o requisito de utilizar ligantes modificados em misturas mais 

porosas. Entre as misturas com ligante modificado, a que apresentou pior desempenho foi a 

PA12,5 com PEX e com 5% de ligante modificado com EVA reciclado (P_OG_E5), em grande 

parte devido à necessidade já referida de se utilizar mais ligante nas misturas com PEX. 

Quando se aumentou de 5% para 6% a percentagem de ligante nas misturas PA12,5 com PEX, 

os resultados de ITSR até superam os resultados das misturas sem PEX, e os valores da 

resistência à tração (ITSseco) também aumentaram. Em relação aos resultados de ITSseco, 

todas as misturas estudadas cumprem os valores mínimos especificados (700 a 1350 kPa) para 

camadas de desgaste (MIT, 2002). 
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De acordo com estes resultados, é possível produzir misturas mais porosas (PA12,5) com o 

ligante modificado com EVA desenvolvido neste trabalho, obedecendo ao critério do ITSseco, 

mas com uma sensibilidade à água ligeiramente superior ao desejável para aplicação em 

pavimentos. Ao utilizar PEX como agregado é preciso aumentar a percentagem de ligante para 

6%, e atinge-se desse modo um desempenho tão elevado como nas misturas PA12,5 sem PEX, 

sendo inclusive possível atingir valores de ITSR de 75% (P_OG_S6). 

5.2.3.2. Resistência à deformação permanente das misturas PA12,5 com e sem PEX como 

agregado 

A avaliação da resistência à deformação permanente destas misturas mais porosas PA12,5 

também foi realizada de acordo com o preconizado na norma EN 12697-22, método B, à 

temperatura de 50 °C. Assim, os resultados obtidos no ensaio de pista estão representados na 

Figura 5.19, juntamente com os valores de WTSair. 

 

Figura 5.19. Resultados de resistência à deformação permanente das misturas PA12,5 com e 

sem PEX como agregado. 

Ao analisar os resultados obtidos para a resistência à deformação permanente, o resultado mais 

evidente é o das reduzidas deformações das misturas produzidas com ligantes modificados 

quando comparadas com a mistura PA12,5 produzida com o betume 35/50 (OG_B5). No 

entanto, também se pode concluir que as misturas mais porosas produzidas com PEX 

deformaram-se menos do que as misturas do mesmo tipo produzidas apenas com agregados 

minerais. Essa influência é bem visível quando se compara a deformação de duas misturas com 

a mesma composição, uma sem PEX (OG_E5) e outra com PEX (P_OG_E5). Quando se 
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aumenta a percentagem de ligante das misturas PA12,5 com PEX para 6% (P_OG_E6), 

verifica-se um aumento da deformação, que mesmo assim continua a ser inferior à da mistura 

correspondente sem PEX e com menor quantidade de ligante modificado (OG_E5), o que traduz 

o bom desempenho destas misturas porosas com PEX como agregado a altas temperaturas. 

5.2.3.3. Módulo de rigidez das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado 

Depois de analisar os resultados de sensibilidade à água e resistência à deformação permanente 

das misturas mais porosas (PA12,5) em estudo, resolveu excluir-se as misturas com pior 

desempenho atrás referidas (OG_B5 e P_OG_E5), não se prosseguindo com a realização dos 

restantes ensaios de avaliação de desempenho (módulo de rigidez e resistência à fadiga) para 

essas duas misturas. 

Os resultados relacionados com o módulo de rigidez das misturas em estudo, obtidos a 20 °C e 

8 Hz, são apresentados na Tabela 5.19. Em seguida, na Figura 5.20 estão retratadas as curvas 

mestras do módulo de rigidez complexo |E*| e do ângulo de fase (δ) das diferentes misturas, 

obtidas utilizando o princípio de superposição tempo-temperatura para a temperatura de 

referência de 20 °C, para uma gama de frequências reduzidas entre 10-3 e 105 Hz. 

Tabela 5.19. Módulo de rigidez das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado (20 °C e 

frequência de 8 Hz). 

Mistura betuminosa OG_S5 P_OG_S5 P_OG_S6 OG_E5 P_OG_E6 

Módulo de rigidez (MPa) 2164 2862 2890 3608 3483 

 

Quando comparados os módulos de rigidez à mesma temperatura e frequência, observa-se que 

as misturas PA12,5 com PEX em substituição de parte dos agregados apresentam maior módulo 

de rigidez do que as misturas equivalentes sem PEX, mesmo quando têm uma percentagem de 

ligante que é 1% mais elevada. Ao comparar os ligantes utilizados nestas misturas mais porosas, 

verifica-se que o ligante desenvolvido neste trabalho, modificado com EVA reciclado (E), 

originou misturas mais rígidas do que o PMB comercial (S). No entanto, é importante salientar 

que todas as misturas porosas (PA12,5) desenvolvidas apresentam maior módulo de rigidez do 

que a mistura de controlo (OG_S5) sem PEX e com PMB comercial. 
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Figura 5.20. Curvas mestras do módulo de rigidez e ângulo de fase (Tref = 20 °C) das 

misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado. 

Avaliando as curvas mestras, a mistura de controlo (OG_S5) apresenta menor módulo 

complexo e maior ângulo de fase num alargado intervalo de frequências (ou temperaturas). 

Entre as misturas produzidas com o ligante modificado com EVA (OG_E5 e P_OG_E6), a 

adição de PEX promove o aumento do módulo de rigidez e a diminuição do ângulo de fase, 

mesmo com uma percentagem de ligante superior. O mesmo acontece para as misturas com 

PMB comercial (OG_S5, P_OG_S5 e P_OG_S6). Os resultados de módulo e ângulo de fase 

das misturas com maior percentagem de ligante modificado com elastómero (P_OG_E6 e 

P_OG_S6) tendem a apresentar uma variação menos acentuada com o aumento da frequência, 

quando comparadas com as misturas correspondentes com uma percentagem de ligante inferior, 

o que permite melhorar o comportamento a temperaturas mais baixas. Observando o ângulo de 

fase às frequências de ensaio altas (baixas temperaturas), as misturas com PEX apresentam 

menor ângulo de fase, relacionado normalmente com um maior módulo de rigidez e diminuição 

da resistência à fadiga. No entanto, a avaliação da resistência à fadiga destas misturas permitirá 

obter conclusões mais concretas em relação a esse comportamento. 

5.2.3.4. Resistência à fadiga das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado 

Os ensaios de fadiga foram realizados à temperatura de 20 °C, a uma frequência constante de 

10 Hz, de acordo com a norma EN 12697-24. As leis de fadiga, definidas através da regressão 

linear dos resultados de ensaios de fadiga efetuados a vários níveis de extensão, estão 

representadas na Figura 5.21. Os parâmetros de avaliação da resistência à fadiga, calculados 

com base na mesma norma, são apresentados na Tabela 5.20. 
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Figura 5.21. Leis de fadiga das misturas PA12,5 com e sem PEX como agregado. 

Tabela 5.20. Parâmetros de avaliação da resistência fadiga das misturas PA12,5 com e sem 

PEX como agregado. 

Mistura betuminosa E6 (micro) N100 

OG_S5 268,1 1,66E+08 

P_OG_S5 222,1 6,97E+07 

P_OG_S6 284,7 2,39E+08 

OG_E5 181,7 2,14E+07 

P_OG_E6 214,1 1,60E+08 

 

Ao comparar as leis de fadiga obtidas nesta fase do trabalho, pode observar-se que as misturas 

PA12,5 produzidas com o PMB comercial (S) se destacam pelo seu melhor desempenho à 

fadiga, o que em parte se relaciona com a sua menor rigidez a esta temperatura deste ensaio 

observada anteriormente. Para estas misturas mais porosas, a adição de PEX para uma mesma 

percentagem de ligante induz uma redução da resistência à fadiga, mas quando se aumenta a 

percentagem de ligante consegue-se obter uma mistura do tipo PA12,5 com PEX de módulo 

superior e com resistência à fadiga também superior à mistura de controlo. A utilização do 

ligante modificado com EVA reciclado originou misturas ligeiramente menos resistentes à 

fadiga do que as misturas produzidas com o PMB comercial, embora o desempenho de todas 

as misturas estudadas nesta fase tenha sido muito satisfatório. 
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Ao avaliar a adequabilidade da utilização dos ligantes desenvolvidos neste estudo para 

produção de misturas mais porosas do tipo PA12,5, e ao estudar o efeito da introdução de PEX 

como parte dos agregados nessas misturas, concluiu-se que: 

 É possível produzir misturas mais porosas com os ligantes desenvolvidos, obedecendo 

ao critério do ITSseco, mas obtendo misturas ligeiramente mais sensíveis à água; 

 Ao utilizar PEX como agregado numa mistura porosa, o aumento da percentagem de 

ligante em 1% permite um desempenho tão elevado como nas misturas sem PEX; 

 As misturas porosas com PEX deformam-se menos do que as misturas equivalentes 

produzidas apenas com agregados minerais; 

 As misturas PA12,5 com PEX como parte dos agregados apresentam maior módulo 

complexo do que as misturas análogas sem PEX, mesmo ao utilizar uma percentagem 

de ligante superior em 1%;  

 As misturas porosas produzidas com o ligante modificado com EVA reciclado (E), 

desenvolvido neste trabalho, são mais rígidas do que as misturas produzidas com o 

PMB comercial (S); 

 Para uma mesma percentagem de ligante, a adição de PEX induziu uma redução da 

resistência à fadiga, mas quando se aumenta a percentagem de ligante em 1%, 

conseguiu-se uma mistura porosa com PEX de módulo superior e com resistência à 

fadiga também superior à da mistura PA12,5 de controlo. 

5.2.4. Conclusão sobre o desempenho mecânico das várias misturas em estudo 

Neste capítulo foram avaliadas dezoito misturas betuminosas quanto ao seu desempenho 

mecânico, cujas variáveis foram o tipo de ligante, o processo de modificação da mistura (seco 

versus húmido), a utilização desses ligantes em misturas densas com e sem PEX como parte 

dos agregados, a utilização dos ligantes com elastómeros em mistura mais porosas com e sem 

PEX como parte dos agregados. 

O desempenho das misturas foi avaliado quanto à sensibilidade à água, à resistência à 

deformação permanente, foi quantificado o seu módulo de rigidez (e respetiva suscetibilidade 

em termos de variação de frequência e temperatura de ensaio), e quanto à sua resistência ao 

fendilhamento por fadiga. Os resultados desta avaliação foram apresentados e discutidos neste 

Capítulo 5, e estão sumarizados na Tabela 5.21. 
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Tabela 5.21. Resumo dos resultados de desempenho das misturas betuminosas selecionadas. 

Mistura 
betuminosa 

Volume de vazios 
médio (6 amostras) 

ITSR ITSseco  WTSair  
Módulo de 
rigidez  

E6 N100 

(%) (%) (kPa) (mm/103ciclos) (MPa) (×10-6) (×106) 

AC_B5 3,5 74 3414,7 0,12 5973 164,8 15,1 

AC_P5 4,2 65 2259,0 0,01 4699 122,5 2,4 

AC_E5 3,4 71 2341,0 0,03 4613 248,9 97,7 

AC_P5seco 3,2 72 2208,3 0,01 5089 157,4 11,6 

AC_E5seco 3,0 75 2293,2 0,03 5398 189,7 32,5 

AC_S5 5,0 68 1671,8 0,07 3792 256,5 69,2 

P_AC_S5 5,9 54 2187,1 - - - - 

P_AC_S55 5,0 75 2060,8 0,04 4459 247,8 221,0 

P_AC_B55 - - - 0,11 5822 143,8 4,9 

P_AC_P55 - - - 0,03 5391 153,4 13,2 

P_AC_E55 - - - 0,03 5786 199,6 39,5 

OG_B5 14,1 51 1688,4 0,69 - - - 

OG_E5 14,5 55 1290,5 0,09 3608 181,7 21,4 

P_OG_E5 16,5 52 1033,2 0,04 - - - 

P_OG_E6 14,2 56 1133,3 0,05 3483 214,1 160,0 

OG_S5 15,8 67 1181,1 0,12 2164 268,1 166,0 

P_OG_S5 18,1 63 1001,0 0,08 2862 222,1 69,7 

P_OG_S6 15,0 76 1100,7 0,09 2890 284,7 239,0 

 

Assim, foram desenvolvidas misturas com potencial, em termos mecânicos, de serem aplicadas 

em distintos cenários. Cenários em que exijam um melhor desempenho a altas temperaturas, e 

outros que privilegiem a resistência à fadiga. No entanto, não só as propriedades mecânicas e 

estruturais são importantes para um adequado desempenho de uma mistura utilizada em camada 

de desgaste, pelo que as propriedades superficiais e funcionais têm um papel fundamental para 

a segurança e conforto dos utilizadores, nomeadamente a macrotextura, o atrito e o ruído de 

rolamento, entre outras. 

Assim, no capítulo seguinte serão estudadas as características superficiais destas misturas, e 

realizada a avaliação quanto ao ruído das misturas desenvolvidas. Num a primeira fase será 

avaliado um conjunto alargado de misturas, de modo a selecionar aquelas com maior potencial 

multifuncional para serem aplicadas num trecho laboratorial. Finalmente, algumas misturas 

serão avaliadas diretamente em trecho, novamente quanto às suas propriedades funcionais, 

quanto ao seu ruído de rolamento e quanto à desagregação. 
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6. CARACTERIZAÇÃO SUPERFICIAL E FUNCIONAL DAS 

MISTURAS BETUMINOSAS SELECIONADAS 

6.1. Introdução 

Neste capítulo será realizada uma análise em termos de características superficiais e de 

produção de ruído das misturas com resíduos plásticos aplicados de diferentes formas, de modo 

a avaliar a sua influência nestas propriedades.  

Esta análise foi essencial para a compreensão do modo de produção de misturas que permitam 

um desempenho mecânico e funcional adequado, quando aplicadas em camada de desgaste. 

Este adequado desempenho mecânico/estrutural e funcional da camada de desgaste é 

especialmente importante nas áreas urbanas, onde as misturas têm de responder a exigentes 

solicitações em pontos de intersecções como cruzamentos e rotundas onde estão sujeitos a 

elevados carregamentos, a reduzidas velocidades e altas tensões de corte. Adicionalmente, estas 

devem permitir uma circulação dos veículos com uma reduzida produção de ruído 

pneu/pavimento e ainda apresentar boas características de aderência. 

Os métodos utilizados nesta fase do trabalho estão apresentados no Capítulo 3, mas 

resumidamente pode referir-se que a caracterização da superfície e da macrotextura foi 

realizada através do método volumétrico da mancha, do levantamento a laser da superfície e do 

ensaio de pêndulo britânico. Quanto à avaliação do ruído, da revisão da literatura resultaram 

referências a métodos de ensaios de absorção e de amortecimento (Freitas et al., 2014), os quais 

foram seguidos neste trabalho. 

Os objetivos deste capítulo são a classificação em termos acústicos e das propriedades 

superficiais das misturas com e sem PEX, porosas e densas e com os diferentes ligantes, e o 

estabelecimento de relação entre estas. 

6.2. Características superficiais das misturas desenvolvidas  

Nesta fase foram estudados diferentes tipos de mistura (densas e porosas), com diferentes 

ligantes (comercial modicado, convencionais não modificados, modificados desenvolvidos 
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com resíduos plásticos) e ainda misturas com parte dos seus agregados substituídos por PEX, 

conforme se apresenta na Tabela 6.1. 

Para a realização deste estudo foram produzidas as misturas referidas, as quais foram 

compactadas com recurso a um cilindro de rastos lisos em molde 75×39×4cm. Das lajetas 

resultantes foram cortados provetes com 30×30×4cm para a realização dos ensaios. As 

propriedades das misturas avaliadas estão sumarizadas na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1. Propriedades dos provetes ensaiados quanto às suas propriedades superficiais. 

Mistura 
Dmax  Ligante 

Percentagem 
de ligante  

Volume de vazios 
da mistura 

Polímero usado 
como agregado 

(mm) (tipo) (%) (%) (%) 

OG_B5 14 35/50 5,0 15,3 - 

OG_S5 14 PMB 25/55-65  5,0 15,9 - 

OG_E5 14 5% EVA 70/100 5,0 15,4 - 

P_OG_S5 14 PMB 25/55-65 5,0 16,7 5,5% vol PEX 

P_OG_E5 14 5% EVA 70/100 5,0 14,8 5,5% vol PEX 

P_OG_S6 14 PMB 25/55-65 6,0 15,1 5,5% vol PEX 

P_OG_E6 14 5% EVA 70/100 6,0 15,0 5,5% vol PEX 

P_AC_B55 14 35/50 5,5 4,6 5,5% vol PEX 

P_AC_S55 14 PMB 25/55-65 5,5 4,7 5,5% vol PEX 

P_AC_E55 14 5% EVA 70/100 5,5 3,0 5,5% vol PEX 

P_AC_P55 14 5% PEAD 70/100 5,5 6,3 5,5% vol PEX 

 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 6.1, existe uma diferença notória entre o volume 

de vazios das misturas porosas e densas. O objetivo da avaliação de misturas tão distintas em 

termos de porosidade vai para além do facto da exigência de desempenho mecânico das 

misturas porosas, mas também com o propósito de ampliar a escala das propriedades funcionais, 

de modo que se possa alcançar valores que só a alteração do tipo de materiais não permitiria. 

Num maior intervalo de propriedades poderá ser mais fácil revelar tendências que dentro de um 

intervalo reduzido poderiam estar relacionados com fatores alheios a variável que se está a 

observar. 

A caracterização superficial incluiu ensaios de avaliação da macrotextura e da avaliação do 

atrito. A macrotextura das superfícies foi avaliada pelo método volumétrico da mancha, e pelo 

cálculo da profundidade média do perfil obtida com equipamento laser (PMP ou MPD, de 
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acordo com a terminologia anglo-saxónica mean profile depth). Relativamente à avaliação do 

atrito, esta realizou-se através do ensaio de pêndulo britânico.  

6.2.1. Avaliação da macrotextura das misturas pelo método volumétrico da mancha 

Os resultados obtidos pelo método volumétrico da mancha, nomeadamente a profundidade 

média da textura (PMT), estão apresentados na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Profundidade média da textura (PMT) das misturas em estudo. 

O caderno de encargos da Infraestruturas de Portugal (IP), antiga Estradas de Portugal (EP, 

2014), especifica que o valor de PMT deve ser superior a 0,7 mm para as misturas do tipo 

AC 14 Surf e 1,2 mm para as misturas do tipo PA 12,5. Analisando os resultados da Figura 6.1 

conclui-se que as misturas do tipo PA12,5 (as misturas referenciadas pela sigla OG), quando 

produzidas sem PEX cumprem essa especificação, enquanto as misturas com PEX apresentam 

valores próximos, mas não cumprem. O mesmo se verifica para as misturas densas com PEX. 

Uma vez que a composição granulométrica das misturas AC cumpre o fuso especificado no 

caderno de encargos da IP para misturas AC14 Surf, este reduzido valor de PMT deverá estar 

relacionado com o método compactação na produção das amostras (cilindro de rasto liso), cuja 

energia terá sido elevada para as dimensões reduzidas e fixas do molde da amostra. 
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Quando alterado o fuso granulométrico, para uma mistura mais porosa (OG), que resulta num 

aumento do volume de vazios de pelo menos 10%, já foi notório o valor superior de PMT 

quando comparado com o das misturas AC. 

A influência dos ligantes na variação do PMT nas misturas mais porosas (OG) é mais evidente 

do que nas misturas AC, já que tanto nas misturas sem PEX como com PEX, a utilização do 

ligante comercial modificado correspondeu a uma PMT superior àquela observada quando foi 

utilizado o ligante modificado com resíduos de EVA, provavelmente devido à maior influência 

da viscosidade do ligante nestas misturas. Quando comparados os valores da textura entre 

misturas porosas correspondentes, sem PEX (OG_S5, OG_E5) e com PEX (P_OG_S5, 

P_OG_E5), a profundidade da textura foi inferior nas segundas, possivelmente devido à forma 

mais lamelar dos agregados de PEX, e do facto de este não ser totalmente reticulado, permitindo 

que parte deste se funda com o ligante e a outra parte se molde aos espaços vazios durante a 

compactação, reduzindo a textura superficial. 

O aumento da percentagem de ligante nas misturas P_OG de 5% para 6%, resultou num ligeiro 

aumento da PMT, mais evidente para a mistura com ligante comercial modificado (P_OG_S6) 

do que para a com ligante modificado desenvolvido com resíduo de EVA (P_OG_E6). Esta 

ligeira alteração poderá estar relacionada com o pequeno aumento do volume de vazios obtido. 

6.2.2. Avaliação da macrotextura das misturas pela profundidade média do perfil 

Uma outra forma utilizada na avaliação da macrotextura é através da profundidade média do 

perfil das superfícies (PMP). Como referido anteriormente, esta propriedade foi avaliada com 

recurso ao equipamento que permite o levantamento da superfície a laser. Recolhidos os dados 

para cada mistura foi possível a reprodução da textura em três dimensões (3D), ilustrados com 

recurso ao Software Origin. A título de exemplo apresenta-se na Figura 6.2 a representação 3D 

da textura de uma das misturas porosas em estudo (OG-B5) e na Figura 6.3 de uma das misturas 

densas (P_AC_B55). 

Através de uma análise visual não é possível quantificar a macrotextura. Assim, recorreu-se à 

avaliação em perfil, de modo a ser calcular a profundidade média do perfil. Para cada amostra 

foram traçados perfis transversais, espaçados de 1 mm, resultando no cálculo da profundidade 
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média de 250 perfis por amostra. Como exemplo, na Figura 6.4 estão representados os perfis 

de uma mistura densa e de uma mistura descontínua (P_AC_B55 e OG_B5). 

 

Figura 6.2. Representação 3D da macrotextura de uma mistura densa (P_AC_B55). 

 

Figura 6.3. Representação 3D da macrotextura de uma mistura porosa (OG_B5). 
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Figura 6.4. Profundidade de um perfil de uma mistura densa (P_AC_B55) e de uma mistura 

porosa (OG_B5). 

As profundidades médias de todos os perfis das misturas em estudo foram calculadas e os 

resultados estão representados na Figura 6.5. Devido à elevada quantidade de resultados, optou-

se por se apresentar os resultados em diagrama de extremos e quartis (ou caixa de bigodes) 

sendo assim possível visualizar também a variabilidade destes resultados.  

 

Figura 6.5. Diagrama de extremos e quartis dos resultados de profundidade média do perfil 

das amostras em provetes do tipo lajeta. 
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A maior variabilidade de resultados é observada nas misturas porosas (OG). Entre as misturas 

AC salienta-se que a utilização do ligante modificado com polietileno (P_AC_P55) poderá ter 

promovido o aumento na profundidade média do perfil, eventualmente relacionado com a 

viscosidade superior do ligante, que pode ter resultado num maior volume de vazios, conforme 

já foi apresentado na Figura 6.1. Nem a utilização de PEX como agregado nem o aumento da 

percentagem de ligante resultou numa alteração dos resultados de PMP.  

Os valores médios, representados na Figura 6.5 pelo símbolo círculo, confirmam a maior 

profundidade média dos perfis nas misturas descontínuas por comparação com as misturas 

densas. As especificações do caderno de encargos da IP (EP, 2014) estabelecem que a 

profundidade média dos perfis (PMP) deve ser superior a 1,25 mm para as misturas porosas e 

0,63 para as densas (AC 14 Surf). Observou-se que os resultados de PMP das misturas OG e 

AC são semelhantes ou superiores ao valor especificado. 

6.2.3. Avaliação do atrito das misturas pelo ensaio de pêndulo britânico 

A reduzida macrotextura/rugosidade pode comprometer o atrito. No entanto, esta propriedade 

está intrinsecamente ligada à microtextura da superfície. Assim, para uma análise mais 

detalhada, o atrito das amostras foi avaliado através do ensaio do pêndulo britânico. De salientar 

que as amostras utilizadas foram produzidas em laboratório, não tendo sofrido qualquer 

desgaste pela circulação do tráfego, estando ainda com o filme de betume a revestir os 

agregados. Assim, para maximizar a representatividade dos resultados obtidos, todas as 

amostras foram ensaiadas nas mesmas condições para não comprometer a análise comparativa. 

Na Figura 6.6 apresenta-se os resultados da avaliação do atrito através do pêndulo britânico. 

Conforme se pode avaliar pelos resultados apresentados na Figura 6.6, todas as misturas 

apresentaram valor de PTV próximo, mas inferior a 60 (valor mínimo especificado no caderno 

de encargos da IP). Este resultado pode ser consequência do método de compactação e do facto 

de este ensaio se realizar idealmente in situ após a película superior de ligante dos agregados 

ter sido removida pela passagem do tráfego. Para além disso, com estes ensaios foi possível 

confirmar que o atrito está mais relacionado com a microtextura do que com a macrotextura, 

como se comprova pelos resultados semelhantes em termos de PTV, apesar da grande diferença 

entre a macrotextura das misturas porosas (OG) e das misturas densas (AC). Nestes ensaios não 
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se verificou nenhum comportamento negativo nas misturas produzidas com PEX como 

agregado, por comparação com o comportamento das misturas sem PEX. 

 

Figura 6.6. Resultados de PTV e volume de vazios das amostras em provetes tipo lajeta. 

6.3. Avaliação do amortecimento e da absorção de ruído nas misturas 

As características superficiais influenciam diretamente uma outra propriedade funcional dos 

pavimentos rodoviários, que é a produção de ruído no contacto pneu-pavimento. Para avaliação 

dessa propriedade recorreu-se a ensaios de absorção e amortecimento.  

No domínio da acústica, a absorção do som é uma propriedade relativamente bem conhecida e 

muito utilizada para caracterizar o ruído de superfícies. Já o amortecimento é uma propriedade 

utilizada noutros domínios, nomeadamente para definir a energia que se dissipa num material, 

mas muito raramente é usado para caracterizar o ruído produzido em pavimentos rodoviários 

(Freitas et al., 2010).  

Esta secção tem como principal objetivo a procura de uma relação entre estas duas propriedades 

(amortecimento e absorção) e as propriedades volumétricas. 
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6.3.1. Avaliação do amortecimento/impedância mecânica das amostras em estudo 

O ruído relacionado diretamente com a superfície do pavimento rodoviário é produzido pelo 

contacto entre o pneu e o pavimento. Nesse sentido, a impedância mecânica tem sido utilizada 

para avaliar a rigidez do material aplicado na superfície dos pavimentos, mas também tem sido 

correlacionada com o ruído. No entanto, segundo estudos recentes (Nils, 2009, Sandberg e 

Ejsmont, 2002), essa relação não está totalmente confirmada, pelo que neste trabalho se 

pretendeu avaliar e existe ou não uma relação válida entre os mesmos para as misturas em 

estudo. 

Como o fator de amortecimento está relacionado com o ângulo de fase (e indiretamente com o 

módulo de rigidez da mistura betuminosa), pode dizer-se que fatores de amortecimento baixos 

estão relacionados com um comportamento mais elástico das misturas, enquanto o oposto está 

relacionado com um comportamento mais viscoso. Na Figura 6.7 está representada a variação 

do fator de amortecimento (e a correspondente frequência de ressonância) associada à variação 

da temperatura (e indiretamente ao ângulo de fase e/ou módulo de rigidez) para as misturas em 

estudo: porosas/descontínuas (OG); densas (AC); sem ou com PEX (P_); com diferentes tipos 

de ligante (B, S, E e P) e percentagens de ligante (5 e 6%). 

 

Figura 6.7. Amortecimento obtido para cada uma das misturas em estudo, respetivamente, a 

30 °C (ponto da esquerda) e a 20 °C (ponto da direita). 

As misturas densas apresentam menores fatores de amortecimento, registados para frequências 

mais altas, do que as misturas porosas, estando relacionados com a existência de um menor 
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ângulo de fase (e, consequentemente, maior módulo de rigidez) destas misturas. Entre as 

misturas porosas, pode dizer-se que as misturas com PEX apresentaram tendencialmente um 

fator de amortecimento menor do que as misturas sem PEX, em concordância com os valores 

mais reduzidos de ângulo de fase (e mais elevados de módulo de rigidez), conforme se 

apresentou no Capítulo 5. 

A variação do amortecimento e da frequência de ressonância com a temperatura é mais 

significativa entre misturas com diferentes fusos granulométricos do que entre misturas com 

diferentes ligantes, ou com a utilização de PEX como agregado, indiciando que as misturas 

densas são menos suscetíveis à variação de temperatura do que as misturas descontínuas. Isso 

poderá dever-se ao facto de o ligante ser mais solicitado e, por isso, ter maior influência no 

desempenho das misturas descontínuas, uma vez que é o único elemento suscetível à variação 

da temperatura. 

Na Figura 6.8 apresentam-se os resultados dos ensaios de impedância mecânica e os resultados 

de ângulo de fase e de módulo complexo das misturas sobre as quais foi possível reunir 

informação sobre esses três parâmetros, de modo a analisar a relação entre os mesmos. 

 

Figura 6.8. Amortecimento, ângulo de fase e módulo complexo das misturas em estudo. 

Apesar de a geometria das amostras influenciar os resultados de amortecimento (e de esta ser 

muito distinta da geometria das amostras utilizadas no ensaio de módulo / ângulo de fase) é 
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possível verificar que existe uma tendência generalizada de um aumento do amortecimento com 

o aumento do ângulo de fase e a consequente diminuição do módulo complexo. 

Adicionalmente, na Figura 6.8 é possível observar que as misturas com betumes modificados 

com elastómeros (EVA e betume modificado comercial) apresentam um amortecimento 

superior ao das misturas produzidas, respetivamente, com um betume convencional e um 

betume modificado com um plastómero (PEAD). 

6.3.2. Avaliação da absorção/impedância acústica das amostras em estudo 

A absorção das diferentes amostras foi avaliada com recurso ao ensaio de impedância acústica 

(realizado com recurso a um equipamento conhecido como tubo de kundt). Das onze misturas 

ensaiadas (Tabela 6.1), sete apresentam um volume de vazios notoriamente superior (OG) ao 

das restantes quatro (AC). Por outro lado, oito contêm resíduos plásticos (P) como substituto 

de parte dos seus agregados, sendo quadro delas do tipo OG e as restantes quatro do tipo AC.  

Nesta parte do trabalho pretendeu confirmar-se se as misturas com resíduos plásticos como 

agregados e superior volume de vazios apresentam melhor desempenho acústico do que as 

misturas convencionais, e se a utilização de ligante modificado com resíduo plástico também 

traz algumas vantagens a esse nível. 

Para medir a absorção, o tubo de impedância acústica foi colocado sobre a superfície da amostra 

sendo a incidência das ondas sonoras normal a esta. O coeficiente de absorção é apresentado 

como um espectro em função da frequência, num intervalo compreendido entre 500Hz e 

2500Hz. 

Na Figura 6.9 apresentam-se os espectros das misturas porosas, com a mesma percentagem de 

ligante comercial, com e sem PEX (respetivamente, P_OG_S5 e OG_S5), às duas temperaturas 

de ensaio (20 e 30 °C), bem como o correspondente volume de vazios. 

Avaliando os resultados destas misturas, observou-se que a absorção varia inversamente com a 

temperatura, a mesma mistura ensaiada à temperatura mais baixa apresenta maior absorção que 

à temperatura mais alta. Em relação à frequência, ambas as misturas, com e sem PEX, 

apresentam uma variação do coeficiente de absorção semelhante e conforme o espectro típico 

de uma mistura betuminosa (Sandberg e Ejsmont, 2002). 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

190  Liliana Marisa Barros Costa 

 

Figura 6.9. Resultados do ensaio de absorção e volume de vazios das misturas OG_S5 e 

P_OG_S5 ensaiadas a 20 e 30 °C. 

Se não se considerasse o volume de vazios na análise destes resultados, poder-se-ia dizer que a 

utilização de PEX como agregado aumenta a absorção, em toda a gama de frequências por parte 

do pavimento. No entanto, os resultados deste mesmo ensaio às misturas com ligante 

modificado com resíduos de EVA, apresentados a seguir na Figura 6.10, não permitem obter a 

mesma conclusão quanto à utilização de PEX. 

 

Figura 6.10. Resultados do ensaio de absorção e volume de vazios das misturas OG_E5 e 

P_OG_E5 ensaiadas 20 e 30 °C. 



Caracterização superficial e funcional das misturas betuminosas selecionadas 

Liliana Marisa Barros Costa  191 

Neste caso a tendência inverte-se na maior parte das frequências testadas, tendo as misturas 

com PEX apresentado menor coeficiente de absorção que as sem PEX. Adicionalmente, e ao 

contrário da situação anterior, neste caso a amostra com PEX apresenta um volume de vazios 

inferior, permitindo concluir que não será a utilização de PEX, mas antes o volume de vazios o 

que mais influencia o valor do coeficiente de absorção. 

A relação entre coeficiente de absorção e volume de vazios é então mais evidente quando é 

avaliada uma mistura com os mesmos materiais, mas de fuso granulométrico distinto 

(poroso/descontínuo versus denso/contínuo), como é o caso das misturas P_OG_S5 e a 

mistura_P_AC_S55, cujos resultados são apresentados na Figura 6.11. 

 

Figura 6.11. Resultados do ensaio de absorção e volume de vazios das misturas P_AC_S55 e 

P_OG_S5, ensaiadas a 20 e 30 °C. 

Com base nos resultados presentados na Figura 6.11, é evidente que entre estas misturas ocorreu 

uma alteração da forma do espectro de absorção, relacionada com as variações de volumetria 

da amostra (Sandberg e Ejsmont, 2002). Tal como esperado, a mistura que apresentou maior 

absorção foi a mistura P_OG_S5, cujo volume de vazios é realmente superior ao da mistura 

P_AC_S55. Este resultado poderá estar ainda relacionado com a variação da percentagem de 

ligante (que é ligeiramente superior no caso da mistura P_AC_S55). 

A influência da percentagem de ligante foi ainda avaliada nas misturas de granulometria 

descontínua com PEX, quer para o ligante modificado comercial, quer para o ligante 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

192  Liliana Marisa Barros Costa 

modificado com EVA reciclado. Os espectros de absorção, os coeficientes de absorção médios 

e volumes de vazios dessas amostras, ensaiadas a 20 °C, estão apresentados na Figura 6.12. 

 

Figura 6.12. Resultados do ensaio de absorção e volume de vazios das misturas P_OG_S5, 

P_OG_S6, P_OG_E5 e P_OG_E6 ensaiadas a 20 °C. 

Observando os resultados apresentados na Figura 6.12 verifica-se que a relação entre o 

coeficiente de absorção e a percentagem de ligante é contraditória para as duas misturas 

avaliadas, mantendo-se a tendência de aumento do coeficiente de absorção e volume de vazios 

também para estes casos.  

Na Figura 6.13 estão representados os valores médios do coeficiente de absorção das misturas 

densas cuja variável de entrada é o tipo de ligante (comercial não modificado e modificado com 

resíduos de EVA e PEAD), apesar de as misturas finais apresentarem também variabilidade ao 

nível do volume de vazios. Como é possível observar nesta figura, a variação do coeficiente de 

absorção segue a mesma tendência que a variação do volume de vazios, indiciando também que 

o coeficiente de absorção é essencialmente influenciado pela porosidade. 

Em suma, pode dizer-se que a absorção do ruído por parte das misturas estudadas, avaliada 

através do tubo de Kundt está relacionada inversamente com temperatura e diretamente com a 

porosidade da amostra. Nesse ensaio, o coeficiente de absorção é maior quanto menor o 

ruído/sinal que é refletido pela superfície para o interior do tubo. Nesse sentido, as misturas 

mais porosas refletem menos (absorvem mais) porque o ruído acaba por circular pelos vazios 
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da amostra, não voltando para o tubo por reflexão. Nas misturas densas uma maior parte é 

refletida pela superfície resultando num menor coeficiente de absorção. 

 

Figura 6.13. Resultados do coeficiente de absorção médio e volume de vazios das misturas 

P_AC_B55, P_AC_S55, P_AC_E55 e P_AC_P55 ensaiadas a 20 °C. 

6.4. Conclusão sobre as características superficiais e a avaliação do ruído 

Neste capítulo foram avaliadas as propriedades superficiais e de absorção de ruído de onze 

misturas, analisando o efeito de variáveis como o fuso granulométrico (descontinuo/poroso e 

continuo/denso), a utilização ou não de PEX como parte dos agregados e o tipo de ligante 

(convencional, modificado comercial e modificado com resíduos plásticos de EVA e PEAD). 

A sua superfície das misturas em estudo foi caracterizada através do método volumétrico da 

mancha (PMT), levantamento a laser da superfície e cálculo da profundidade média do perfil 

(MPD), e atrito pelo pêndulo britânico (PTV). Adicionalmente, foram ainda avaliadas 

propriedades que estão relacionadas com o ruído produzido no contacto pneu-pavimento, como 

a impedância mecânica e acústica.  

Em resumo, quanto às propriedades superficiais das misturas, foi possível concluir que: 

 para as misturas AC (densas de granulometria contínua), o tipo de ligante não 

influenciou os resultados da profundidade média da textura (PMT); 

 para as misturas OG, o tipo ligante já parece ter influenciado, uma vez que a PMT foi 

diminuindo pela seguinte ordem: ligante convencional, ligante modificado comercial e 

ligante modificado com resíduos de EVA; 
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 as misturas OG (porosas ou de granulometria descontínua) apresentaram maior PMT 

que as misturas AC, que possuem um volume de vazios significativamente menor; 

 as misturas OG apresentaram maior PMT que as misturas equivalentes em que o PEX 

foi usado como substituto parcial do agregado; 

 as misturas AC apresentaram menor PMP que as OG; 

 a utilização de PEX como agregado ou a utilização de uma percentagem superior de 

ligante não influenciou o valor de PMP; 

 tal como na PMT, o ligante já parece ter influenciado o PMP nas misturas OG, tendo 

esse valor diminuído pela seguinte ordem: ligante convencional, ligante modificado 

comercial e ligante modificado com resíduos de EVA; 

 o PTV é semelhante para todas as misturas em estudo, tanto para as AC como OG, com 

e sem PEX com agregado e com os diferentes ligantes.  

Quanto à impedância mecânica, foi possível concluir que: 

  o amortecimento é diretamente proporcional ao ângulo de fase e, consequentemente, 

inversamente proporcional ao módulo complexo; 

 as misturas com PEX como agregado apresentaram tendencialmente um menor 

amortecimento; 

 o aumento na percentagem de ligante, bem como a utilização de ligantes mais viscosos 

(menos elásticos) resultou num aumento no amortecimento, o que poderá estar 

relacionado com o aumento do ângulo de fase das misturas correspondentes. 

Quanto à impedância acústica, concluiu-se que: 

 a absorção do ruído por parte das misturas estudadas, avaliada através do tubo de Kundt, 

está relacionada inversamente com a temperatura e diretamente com a porosidade da 

amostra; 

 as misturas mais porosas apresentaram coeficientes de absorção superiores aos das 

misturas densas, o que se deve essencialmente ao maior volume de vazios das primeiras. 

A variável que mais a influencia as propriedades funcionais avaliadas, nomeadamente, a 

macrotextura, o atrito, a impedância mecânica e a impedância acústica é a porosidade das 

amostras, que por sua vez também condiciona a rigidez da mistura betuminosa. 
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No capítulo seguinte continuam a ser avaliadas propriedades funcionais (incluindo o ruído), 

mas num contexto de maior escala, onde as misturas estudadas foram compactadas no trecho 

experimental do protótipo desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade 

do Minho, o que permitiu avaliar a resistência ao rolamento, o ruído de rolamento e também a 

resistência à desagregação/abrasão por rolamento. 
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7. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES SUPERFICIAIS E 

FUNCIONAIS DAS MISTURAS APLICADAS EM PISTA 

7.1. Introdução 

Numa primeira fase foram avaliadas as propriedades superficiais, nomeadamente a 

macrotextura das misturas aplicadas em pista. Foi também avaliada a impedância acústica em 

simultâneo com o ensaio de pressão acústica, com o objetivo de se compreender se existe uma 

efetiva absorção sonora por parte das misturas avaliadas. 

Numa segunda fase foram feitas medições do ruído de rolamento com recurso ao CPX (ensaio 

de proximidade imediata), tendo sido avaliada a influência das seguintes condições de 

circulação no ruído de rolamento: 

 diferentes valores de pressão dos pneus (2,10 e 1,00 bar); 

 diferentes valores de carga (1,00 e 0,7 kN); 

 diferentes velocidades de circulação (5,00 e 10 km/h). 

A estimativa da energia consumida no rolamento do protótipo sobre as superfícies em estudo 

foi realizada numa terceira fase, para a qual foi avaliada a influência das seguintes condições 

de circulação no torque do motor e da energia consumida no rolamento: 

 diferentes valores de pressão dos pneus (2,10, 1,50 e 1,00 bar); 

 diferentes valores de carga (1,00, 088 e 0,7 kN); 

 diferentes velocidades de circulação (5,00, 7,50 e 10Km/h). 

Por último foi avaliada a desagregação/abrasão por rolamento, realizada em quatro fases de 

ensaios, em sequência crescente em termos de agressividade/abrasão. 

7.2. Características superficiais e de absorção de ruído das misturas aplicadas em pista 

A caracterização da superfície e da macrotextura foi realizada, tal como apresentado no 

Capítulo 3, pelo método volumétrico da mancha, perfilamento a laser da superfície e ensaio de 

pêndulo britânico. Quanto à avaliação da absorção do ruído em pista, foi também realizado o 
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ensaio de impedância acústica, pelo tubo de kundt, mas neste caso em simultâneo com a 

medição de pressão sonora com recurso a um sonómetro. 

7.2.1. Caracterização superficial das misturas em pista 

Em termos de caraterização superficial da pista foram realizados ensaios para a determinação 

da profundidade média da textura (PMT), pelo método volumétrico da mancha, da profundidade 

média do perfil (PMP), com um levantamento a laser da superfície, e de atrito (PTV), pelo 

pêndulo britânico, cujos resultados são apresentados na Figura 7.1. 

 

Figura 7.1. Resultados de PMT, PMP e PTV após compactação das misturas na pista. 

Em relação aos valores de referência especificados no caderno de encargos (EP, 2014), a PMT 

deve ser superior a 1,2 mm, a PMP deve ser superior a 1,25 mm e o PTV não deve ser inferior 

a 60. Comparativamente às amostras do tipo lajeta, apresentadas no capítulo anterior (as quais 

foram compactadas num molde com um cilindro de rasto liso e não cumpriram os valores 

especificados), as misturas aplicadas na pista apresentam valores que cumprem globalmente as 

especificações, corroborando a hipótese da elevada energia de compactação das lajetas. Para 

além disso, os resultados permitem concluir que a opção pela placa vibratória, utilizada para a 

compactação das misturas em pista, foi adequada para o fim pretendido. 

Apesar da curva granulométrica ser a mesma, e de se ter uniformizado todo o processo de 

produção e compactação, existem variações em termos dos resultados das propriedades 
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superficiais. Relativamente aos resultados no método volumétrico da mancha (PMT), as 

misturas com PEX apresentaram valores ligeiramente menores, indo de encontro aos resultados 

do capítulo anterior, indiciando que as partículas de PEX que se fundem parcialmente permitem 

que a matriz da mistura se rearranje, diminuindo a rugosidade. 

Observando os resultados do levantamento da superfície a laser (PMP), as misturas com ligante 

comercial modificado apresentaram notoriamente menor macrotextura. No entanto, tal não se 

tinha verificado em amostras do tipo lajeta. 

Em relação ao PTV, não há grande variação entre as misturas e a sua tendência não vai de 

encontro com nenhum dos resultados de avaliação da macrotextura, tendo sido obtidos os 

maiores valores de PTV para as misturas com ligante comercial modificado.  

Mais adiante neste capítulo, estes resultados serão confrontados com os resultados de 

resistência ao rolamento. 

7.2.2. Avaliação da absorção de ruído e de pressão sonora nas superfícies aplicadas em pista 

A absorção de ruído das diferentes misturas aplicadas em pista foi avaliada com recurso ao tubo 

de impedância acústica (kundt). Com o objetivo de se compreender se o ruído que não é refletido 

pela superfície da mistura para o interior do tubo é dissipado no interior da mistura, resultando 

numa maior absorção, ou se sai pelos vazios da mistura para o ambiente, foram feitas medições 

na imediação da pista com recurso a um sonómetro. Este foi colocado junto a cada secção da 

pista, sempre à mesma distância e altura da base do tubo (0,4 m e 1,0 m respetivamente). 

Para uma maior representatividade dos resultados foram realizadas seis medições por mistura. 

Os valores médios (do intervalo de frequências), tanto de absorção como de pressão sonora 

ambiente estão representados na Figura 7.2. Nestes ensaios, o tempo de medição da pressão 

sonora corresponde ao tempo total de emissão de sinal do tubo de kundt. Observando esses 

resultados foi possível concluir que, para a grande maioria dos ensaios, houve uma 

correspondência entre valores mais elevados de pressão sonora ambiente medidos na imediação 

da pista e os valores mais elevados do coeficiente de absorção por parte da superfície da mistura 

betuminosa, comprovando que parte do ruído que não é refletido para o tubo sai para o exterior 

pela porosidade da mistura. 
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Figura 7.2. Resultados médios de absorção e de pressão sonora medidos na pista sobre as 

misturas em estudo, à temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C. 

As misturas que apresentam maior dispersão dos resultados de absorção, também a apresentam 

nos resultados de ruído ambiente. Os seis ensaios foram executados em locais distintos da 

mistura, a 10 cm do início da primeira subsecção, a meio da primeira subsecção, a 10 cm do 

final da primeira subsecção e assim sucessivamente para as 8 subsecções (2 de cada mistura). 

Esta dispersão de resultados poderá estar relacionada com o facto de a compactação da mistura 

ter sido realizada por secções, o que pode ter causado uma menor homogeneidade na 

distribuição dos vazios ao longo de cada secção. Apesar disso, considera-se que a análise 

comparativa é válida, uma vez que todas as misturas foram compactadas nas mesmas condições. 

De modo a poder-se tirar conclusões relativas a cada mistura, analisaram-se os dados também 

em termos de extremos de quartis (Figura 7.3) sendo possível visualizar-se tanto os seus valores 

médios como a sua variação e dispersão. Em termos médios todas apresentam valores 

semelhantes. No entanto, ainda que de forma ligeira, verificou-se que as misturas P_OG_E6 e 

a OG_S5 apresentam valores de absorção superiores, o que poderá indicar que terão um maior 

volume de vazios. Também é possível verificar que os valores de pressão sonora medidos têm 

maior dispersão do que os de absorção, o que se poderá dever à maior distância entre a fonte 

sonora e o recetor (sonómetro). 

De acordo com os resultados relativos à absorção da Secção 6.3, as variáveis que mais 

influenciam esses resultados são a temperatura e, mais notoriamente, o volume de vazios. No 
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caso da pista, os ensaios foram realizados à mesma temperatura, pelo que essa variável não 

condicionou os resultados. 

 

Figura 7.3. Resultados de absorção e pressão sonora (diagrama de extremos e quartis) na pista 

medidos sobre as misturas em estudo, à temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C. 

Os resultados de absorção medidos em pista foram confrontados com os resultados de absorção 

em lajeta apresentados no capítulo anterior (Figura 7.4). 

 

Figura 7.4. Resultados médios de absorção das misturas OG_E5, P_P_OG_E6, OG_S5 e 

P_OG_S6 ensaiadas à temperatura de 20 °C em amostras tipo lajetas e pista. 
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A visível redução do coeficiente de absorção quando as misturas foram aplicadas em pista, 

poderá ser justificada pela continuidade da mistura ao longo da pista e pela aderência da mistura 

ao limite lateral do molde (aquando da compactação), o que reduz os percursos disponíveis para 

a saída do ruído para o exterior da mistura. No caso das lajetas, as suas faces laterais 

encontravam-se cortadas, deixando os vazios abertos para o exterior, o que certamente facilitará 

a saída do ruído. Nesse caso, numa tentativa de diminuir essa perda pelas faces laterais (altura 

da camada), o ensaio foi até realizado dentro de uma caixa (fechada nas faces inferior e laterais), 

mas essa não se mostrou ser tão eficaz, uma vez que a ligeira folga existente entre as faces da 

lajeta e a caixa permitiram a saída do ruído para o exterior com mais facilidade do que no caso 

da pista, onde existe a continuidade da mistura. 

Analisando a absorção de ruído das misturas em ambas as situações, a mistura P_OG_E6 é a 

que apresenta maior absorção e entre as restantes existem menores variações. Assim, tendo em 

conta que a variável que mais influência esta propriedade é a porosidade, é possível inferir que 

existe uma correspondência entre o volume de vazios obtido nas lajetas e aquele que resultou 

da compactação na pista. 

7.3. Avaliação do ruído de rolamento das misturas aplicadas em pista 

O ruído de rolamento está diretamente relacionado com as características superficiais do 

pavimento. Assim, uma das características que interessa conhecer é o perfil longitudinal do 

pavimento (neste caso da pista circular usada no protótipo). 

Como referido no Capítulo 3, o protótipo tem um braço, perpendicular ao eixo das rodas, no 

qual está colocado um laser ajustado ao centro da área onde circulam os pneus. Esse laser 

permitiu realizar o levantamento do perfil longitudinal, na posição central do percurso da roda, 

o qual foi realizado a duas velocidades distintas (a velocidade padrão de 5 km/h e a uma 

velocidade mais lenta 2,5 km/h, de modo a serem recolhidos mais pontos, aumentando a 

precisão do levantamento). 

De forma a aferir a precisão e repetibilidade das medições realizadas ao longo do tempo fez-se 

um levantamento do perfil longitudinal de uma volta completa, às duas velocidades adotadas, 

no primeiro ciclo e ao fim de cinquenta e cem ciclos de rotação (conforme se apresenta na 

Figura 7.5). 
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Figura 7.5. Resultados do levantamento do perfil longitudinal da pista às velocidades de 5,0 e 

2,5 km/h (altura em milímetros e distância em metros). 

Como se pode verificar pela análise da Figura 7.5, não existem diferenças significativas entre 

os levantamentos realizados, o que permite ter confiança nos resultados obtidos com o laser 

durante os ensaios seguintes. 

Relativamente ao ruído de rolamento, este foi medido com recurso ao CPX, tendo o ensaio sido 

realizado de acordo com o preconizado na norma ISO 11819-2 (ISO, 2017). Cada ensaio 

consistiu em realizar 100 girações (ciclos) do equipamento, tendo sido utilizadas as medições 

dos 50 ciclos intermédios (do 25 ao 75) na avaliação do ruído de rolamento, de modo a garantir 

que eventuais ruídos relacionados o iniciar e terminar do ensaio, por parte do operador, não 

influenciassem os resultados. 

As condições de ensaio consideradas como padrão foram a carga máxima (1 kN), a velocidade 

mínima (5 km/h), e pressão de enchimento do pneu de 2,1 bar. A conjugação da maior carga e 

menor velocidade permitem obter uma maior sensibilidade do ensaio em relação à superfície 

da pista. A pressão de 2,1 bar foi a adotada como padrão por ser a pressão recomendada para 

um veículo automóvel pouco carregado (norma ISO 18164 (ISO, 2005)). Como a carga 

transmitida pelo protótipo é equivalente à de um veículo relativamente leve, considerou-se ser 

este o valor máximo de pressão a utilizar no ensaio. 
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Para além da secção ou tipo de mistura, foram avaliadas quatro combinações de variáveis 

(pressão do pneu, carga sobre a superfície e velocidade de giração), conforme se apresenta na 

Tabela 7.1. 

Tabela 7.1. Condições de ensaio consideradas na medição do ruído de rolamento pelo método 

CPX. 

Condições de ensaio 
Carga  
(kN) 

Velocidade  
(Km/h) 

Pressão dos pneus  
(bar) 

Condições padrão 1,0 5,0 2,1 

Variação da pressão 1,0 5,0 1,0 

Variação da carga 0,7 5,0 2,1 

Variação da velocidade 1,0 10,0 2,1 

 

A título de exemplo, na Figura 7.6 apresenta-se o perfil longitudinal e o ruído de rolamento 

medido nas condições padrão para o ciclo 25. 

 

Figura 7.6. Resultados do levantamento do perfil longitudinal da pista e ruído de rolamento 

nas condições padrão. 

Ao comparar os resultados de ruído de rolamento com o perfil longitudinal é visível que o maior 

pico de ruído de rolamento ocorre no final da secção OG_S5, que corresponde a um ponto baixo 

(mínimo local) do perfil, indicando que as variações do ruído de rolamento se devem à 

irregularidade longitudinal da superfície. No entanto, não é possível detetar esta irregularidade 

do perfil longitudinal na avaliação das propriedades superficiais (macrotextura) das misturas.  
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Tendo em consideração que em cada volta são obtidos cerca de 15 valores de ruído por secção, 

ao analisar o conjunto das 50 voltas a quantidade de dados resultante é relativamente elevada. 

Assim, é importante compreender a sua distribuição, dado que existe alguma variação dos 

resultados conforme se pode ver nos resultados da Figura 7.6. A representação gráfica dos 

resultados em diagrama de extremos e quartis permite o esclarecimento de como os resultados 

se distribuem, tal como se apresenta nas secções seguintes. Como os ensaios foram realizados 

à mesma temperatura ambiente (de aproximadamente 20 °C), este parâmetro não deverá ter 

influência nestes resultados. 

7.3.1. Influência da pressão dos pneus no ruído de rolamento sobre as misturas em estudo 

Os resultados de ruído de rolamento quando variada a pressão dos pneus estão representados 

na Figura 7.7. O interesse em fazer variar a pressão dos pneus, reduzindo-a, foi também de 

encontro ao objetivo de aumentar a área de contacto entre o pneu pavimento, permitindo maior 

influência por parte da superfície na produção do ruído. 

 

Figura 7.7. Influência da pressão do pneu no ruído de rolamento das quatro misturas em 

estudo. 

Em relação à distribuição dos resultados verifica-se que não existe grande variação entre estes, 

apesar de as misturas com ligante modificado comercial (S) apresentarem maior ruído de 

rolamento. A redução da pressão dos pneus resultou no aumento do ruído de rolamento para 

todas as misturas, o que vai de encontro ao espectável, devido à superior superfície de contacto. 
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7.3.2. Influência da carga da roda no ruído de rolamento sobre as misturas em estudo 

Relativamente à variação de carga ou força exercida pela roda sobre a superfície, só se 

conseguiu aplicar cargas entre 1,0 kN e 0,7 kN, por limitações do equipamento. Em condições 

normais seria espectável que o aumento da carga sobre a superfície resultasse num ruído de 

rolamento superior. No entanto, durante a realização deste ensaio (Figura 7.8) isso não se 

verificou, o que poderá relacionar-se com a maior instabilidade de circulação do protótipo nas 

condições de carga menos exigentes (a irregularidade do perfil da pista resultou numa vibração 

superior do protótipo, o que foi mais visível quando este circulava mais leve). Apesar disso, a 

variação observada entre o tipo de mistura manteve-se, sendo a mistura OG_S5 (descontínua 

sem PEX com ligante modificado comercial) aquela cuja superfície apresenta um maior ruído 

de rolamento, e a mistura P_OG_E6 (descontínua com PEX como agregado e ligante 

modificado com resíduos de EVA) aquela cuja superfície apresentou menor ruído de rolamento. 

 

Figura 7.8. Influência da carga aplicada sobre a superfície no ruído de rolamento das quatro 

misturas em estudo. 

7.3.3. Influência da velocidade no ruído de rolamento sobre as misturas em estudo 

Relativamente à influência da variação da velocidade de circulação no ruído de rolamento, 

foram avaliadas duas condições de ensaio (5 e 10 km/h). Neste caso optou-se por não aumentar 

muito a velocidade devido ao reduzido raio do trajeto que a roda percorre. A utilização de 

velocidades muito superiores diminuiria a reação de contacto entre a superfície e o pneu, 

perdendo-se sensibilidade no ensaio. 
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Figura 7.9. Influência da velocidade de circulação no ruído de rolamento das quatro misturas 

em estudo. 

Observando os resultados da Figura 7.9, é notório que o aumento da velocidade resulta num 

aumento significativo do ruído de rolamento. Entre as misturas os resultados são próximos, 

apesar de se confirmar os valores ligeiramente mais altos obtidos nas misturas produzidas com 

o ligante comercial. 

Na Tabela 7.2 são apresentados os valores de ruído de rolamento médio de cada uma das 

superfícies das misturas nos 50 ciclos considerados, bem como o ruído de rolamento médio de 

uma volta completa (volta 25, incluindo todas as misturas), quando variada pressão do pneu, a 

carga na superfície e a velocidade de circulação do protótipo. 

Tabela 7.2. Ruído de rolamento médio da superfície de cada mistura e ruído de rolamento 

médio de uma volta completa, quando variada a pressão dos pneus, carga e a velocidade. 

Condições de ensaio Ruído de rolamento em cada superfície (dB(A)) Ruído de 
rolamento na 
volta 25 (dB(A)) 

Carga 
(kN) 

Velocidade 
(Km/h) 

Pressão dos 
pneus (bar) 

P_O_E6 O_S5 P_O_S6 O_E5 

1,0 5,0 2,1 49,32 50,05 49,66 49,52 49,44 

1,0 5,0 1,0 51,25 52,52 52,10 51,65 51,62 

0,7 5,0 2,1 50,65 51,69 51,28 51,16 51,03 

1,0 10,0 2,1 58,69 59,92 60,41 59,42 59,31 
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Em quase todas as variáveis avaliadas, a mistura OG_S5 apresentou um ruído de rolamento 

ligeiramente superior ao das restantes misturas, à exceção do ensaio realizado a uma velocidade 

superior. Apesar disso, o ruído de rolamento difere apenas cerca de 1 dB(A) entre misturas, o 

que torna essa variação praticamente impercetível ao ouvido humano. De acordo com Sandberg 

e Ejsmont (2002), 3 dB já são percetíveis e um aumento de 10 dB já se refere ao dobro do ruído, 

pelo que a nível de variação do ruído de rolamento pode concluir-se que: 

 entre as misturas avaliadas, a diferença é praticamente impercetível; 

 a variação de carga avaliada resultou numa diferença de ruído também impercetível; 

 a variação da pressão do pneu foi suficiente para que a diferença de ruído fosse 

percetível; 

 o aumento da velocidade foi a variável cujo aumento de ruído foi mais percetível. 

Se a mistura produzida com o ligante modificado comercial (OG_S5) for considerada como 

mistura de referência, pode dizer-se que todas as misturas alternativas estudadas apresentaram 

um desempenho semelhante ou superior em quase todas as condições de circulação avaliadas. 

Assim, é possível concluir que a utilização do ligante modificado com resíduos plásticos de 

EVA e a utilização de PEX como agregado em misturas de granulometria descontínua, de 

porosidade superior, promovem um desempenho funcional adequado, quando comparada com 

a utilização de um ligante modificado comercial, como se comprova pelas propriedades 

avaliadas até aqui (macrotextura, atrito e ruído). 

Para uma análise mais abrangente do desempenho das misturas em estudo, também é importante 

conhecer o seu desempenho relativamente a outra propriedade funcional, nomeadamente a 

resistência ao rolamento. Esta propriedade está relacionada com o consumo de energia dos 

veículos, que ainda é essencialmente proveniente de combustíveis fósseis e por isso, 

responsável por uma parte significativa das emissões com efeito de estufa. Os resultados dessa 

avaliação serão apresentados e discutidos na secção seguinte. 

7.4. Estimativa da energia consumida no rolamento do protótipo sobre as superfícies 

em estudo 

O objetivo desta secção é a avaliação do desempenho das misturas mais sensíveis desenvolvidas 

neste trabalho (mais porosas, com e sem PEX como agregado) quanto à resistência ao 
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rolamento, quando solicitadas por diferentes condições de circulação (variando a pressão do 

pneu, a carga sobre a superfície e a velocidade de circulação).  

Nesta secção, para além dos valores das variáveis utilizados na medição do ruído, foram 

também avaliados valores intermédios da pressão, carga e velocidade. As combinações destas 

variáveis levaram à execução de sete ensaios, como se apresenta na Tabela 7.3. 

Tabela 7.3. Condições de circulação do ensaio de resistência ao rolamento. 

Condições de ensaio Carga (kN) 
Velocidade 
(Km/h) 

Pressão dos pneus 
(bar) 

Condições padrão 1,00 5,0 2,1 

Variação da pressão 
1,00 5,0 1,5 

1,00 5,0 1,0 

Variação da carga 
0,70 5,0 2,1 

0,88 5,0 2,1 

Variação da velocidade 
1,00 7,5 2,1 

1,00 10,0 2,1 

 

A variável velocidade máxima deste ensaio foi também limitada a 10 km/h devido ao reduzido 

raio da secção ensaiada imposto pela geometria do protótipo. A velocidade mínima adotada de 

5km/h foi selecionada de modo a limitar a quantidade de dados recolhidos pelo software durante 

os 100 ciclos de ensaio. Conforme já foi referido, a pressão máxima de 2,1 bar foi definida por 

ser a pressão recomendada para um veículo automóvel pouco carregado, tendo a pressão 

mínima sido definida para 1,0 bar de modo a não danificar os pneus (ao circularem demasiado 

vazios).  

7.4.1. Avaliação da resistência ao rolamento das diferentes misturas 

A avaliação da variação da resistência ao rolamento entre misturas foi executada com as 

condições padrão de ensaio. Este parâmetro foi avaliado pelos valores de esforço de torque e 

de consumo de energia (Figura 7.10 e Figura 7.11, respetivamente), medidos para as quatro 

misturas em estudo. 
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Figura 7.10. Valores de esforço de torque das quatro secções ao longo das 100 ciclos 

 

Figura 7.11. Valores do consumo de energia das quatro secções ao longo das 100 ciclos. 

Observando os resultados de esforço de torque e consumo de energia ao longo dos 100 ciclos, 

observou-se que as secções OG_S5 e P_OG_S6 apresentaram em todos os ciclos, menor esforço 

de torque e menor consumo de energia.  

Tendo em consideração as conclusões relativas às propriedades superficiais, estas secções da 

pista também foram as que apresentaram menor profundidade média do perfil (PMP). Aquando 

da avaliação do ruído de rolamento, concluiu-se que a variação dos resultados também se devia 

às variações de perfil longitudinal pelo que é espectável que essas variações também 

condicionem significativamente os resultados de resistência ao rolamento.  

Visto que os resultados são reprodutíveis ao longo dos ciclos, na avaliação das variáveis de 

circulação, nomeadamente pressão dos pneus, carga na superfície e velocidade de circulação, 
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apenas serão apresentados os valores de um ciclo em função da distância percorrida pela roda 

motriz e só depois será apresentada a média por mistura aplicada na pista. 

7.4.2. Influência da pressão dos pneus na resistência ao rolamento das misturas em estudo 

Na Figura 7.12 são apresentados os resultados relativos ao esforço de torque e consumo de 

energia medidos em função da pressão dos pneus (2,1 bar, 1,5 bar e 1,0 bar). Nesta figura 

apresenta-se também o perfil longitudinal da pista. 

 

Figura 7.12. Influência da pressão do pneu na resistência ao rolamento. 

Os valores de torque e energia medidos neste ensaio estão relacionados entre si e estão ambos 

relacionados com as variações do perfil longitudinal. De notar, que os resultados relativos à 

energia consumida pelo sistema são mais sensíveis que os de torque. 

Na Figura 7.13 são apresentados os valores de variação das alturas do perfil longitudinal de 

cada secção e comparados com os resultados da macrotextura. Como se esperava, o menor 

esforço de torque e de consumo de energia das misturas OG_S5 e P_OG_S6, apresentados na 

secção anterior, estão relacionados com a variação do perfil longitudinal e com a macrotextura 

da superfície. 
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Figura 7.13. Relação entre os resultados de PMT, PMP e a variação da altura do perfil 

longitudinal de cada secção da pista. 

Com base nos resultados apresentados na Figura 7.13 pode concluir-se que a variação de altura 

do perfil longitudinal por secção relaciona-se com a PMP, mas enquanto os valores de 

macrotextura são da ordem de 2 a 4 mm, a variação do perfil longitudinal situa-se nos 10 a 

15 mm.  

Em relação à variação da pressão dos pneus, a sua diminuição resulta de forma evidente num 

maior esforço de torque e consequentemente num maior consumo de energia. 

7.4.3. Influência da carga por roda na resistência ao rolamento das misturas em estudo 

Na Figura 7.14 são apresentados os resultados relativos ao esforço de torque e consumo de 

energia com a variação da carga da roda do protótipo sobre a superfície (1,0 kN, 0,88 kN e 

0,77 kN). Está também representado o perfil longitudinal da pista. 

Uma vez mais, as misturas com ligante comercial apresentaram menores esforços de torque e 

energia, bem como menor variação entre os resultados do que as misturas com ligante 

modificado com resíduos de EVA. No entanto, como já foi referido atrás isso estará relacionado 

com a variação do perfil da superfície compactada. 
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Figura 7.14. Influência da carga por roda na resistência ao rolamento. 

Tal como previsto, o aumento da carga por roda aumenta a resistência ao rolamento do 

equipamento. 

7.4.4. Influência da velocidade na resistência ao rolamento das misturas em estudo 

Os resultados relativos ao esforço de torque e consumo de energia, em função da velocidade de 

circulação do protótipo (5 km/h, 7,5 km/h e 10 kN) são apresentados na Figura 7.15, juntamente 

com o perfil longitudinal da pista. 

Neste caso, a influência do tipo de secção na resistência ao rolamento vai diminuído com o 

aumento da velocidade, estando relacionado com a diminuição da sensibilidade do ensaio às 

características da superfície conforme a velocidade vai aumentando. 

Em relação à variação da velocidade de circulação, é possível concluir que o aumento de 

velocidade está relacionado a um maior esforço de torque do motor e respetivo consumo 

superior de energia. 
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Figura 7.15. Influência da velocidade de circulação na resistência ao rolamento. 

7.5. Avaliação da desagregação por rolamento sobre as misturas em estudo 

A resistência da mistura betuminosa à desagregação provocada pelo contacto com outro 

material poderá ser chamada também de resistência à abrasão (CEN, 2016). Os resultados do 

ensaio de cântabro efetuados na formulação das misturas em estudo (Capítulo 5) deverão ser 

indicativos e correlacionáveis com a desagregação que ocorre efetivamente no pavimento pela 

circulação dos veículos, mas o mecanismo de desgaste não é próximo ao que resulta do 

rolamento dos pneus sobre a superfície dos pavimentos, onde os esforços tangenciais são os 

maiores indutores da desagregação (Yoshitake et al., 2016). 

Assim, o objetivo desta fase do estudo foi a avaliação, em pista, do desempenho das misturas 

produzidas com incorporação dos resíduos plásticos, quer como modificadores de betume, quer 

como substituto parcial dos agregados. Para isso selecionaram-se quatro misturas 

porosas/descontínuas, que são tendencialmente mais suscetíveis ao mecanismo de 

desagregação provocado pela perda de coesão do ligante ou pela falta de adesividade entre este 

e os agregados. A maior suscetibilidade está relacionada com a maior porosidade das misturas, 

que reduz o número de pontos de contacto entre os agregados e facilita a entrada de água para 

o interior das misturas, a qual pode fragilizar a ligação do ligante aos agregados. 
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Para a avaliação da resistência das misturas em estudo à desagregação foi então realizado o 

protocolo de ensaios definido e apresentado na Secção 3.8.5. Para tal foram consideradas quatro 

fases de ensaio, crescentes em termos de agressividade/abrasão, nomeadamente: 

 D1: 10 mil passagens de pneu convencional, sem qualquer tipo de inclinação dos pneus; 

 D2: 10 mil passagens com os pneus inclinados 5° relativamente a direção da trajetória; 

 D3: 10 mil passagens de pneus a 0°, nesta fase estes foram substituídos por pneus 

pitonados de modo aumentar a agressividade do ensaio; 

 D4: 100 mil passagens de pneus pitonados inclinados a 5° relativamente a direção da 

trajetória, para aumentar de forma mais significativa a desagregação. 

De modo a avaliar o esforço tangencial efetivamente aplicado pela roda na superfície das 

misturas foi instalada num dos braços do protótipo uma célula de carga, que permite quantificar 

o esforço horizontal exercido pela roda na direção perpendicular à da trajetória do pneu. Os 

resultados obtidos nesta célula de carga, bem como os valores de torque e energia obtidos 

durante cada uma das fases acima referidas são apresentados na Figura 7.16. 

 

Figura 7.16. Variação dos resultados de célula de carga, esforço de torque e consumo de 

energia durante os ensaios de desagregação. 

Entre o ensaio D1 e D2, o aumento do esforço imposto pela inclinação do pneu em 5° 

relativamente à direção da trajetória, medido na célula de carga do equipamento foi de 100 N, 

o esforço de torque do motor cerca de 200 N.m e o consumo de energia cerca de 60 J/s. A 

utilização de pneus pitonados (D3) veio efetivamente aumentar a abrasão, como se pôde avaliar 

visualmente, mas ao nível dos esforços e do consumo de energia, a utilização desses pneus teve 

um efeito contrário, uma vez que a superfície de contacto passou a ser a área dos pitons, bem 
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inferior à área de contacto entre o pavimento e a borracha de um pneu convencional. A 

inclinação de 5° da roda com pneu pitonado (D4) fez com que os esforços e consumo de energia 

aumentassem em relação à situação anterior, indiciando o aumento da abrasão do ensaio. 

Apesar deste procedimento de ensaio definido ser mais realista, apresenta alguns 

inconvenientes. A medição da desagregação em termos de perda de massa fica condicionada ao 

utilizar a pista como meio de avaliação (pois é difícil de realizar uma medição eficaz dessa 

perda de massa). No entanto, recorreu-se à medição e modelação da variação da topografia da 

superfície de modo a ser possível por comparação quantificar os volumes desagregados (usando 

so programas Origin e Autocad Civil 3D). 

Com base nesse procedimento foram comparados os valores de volume desagregado das oito 

secções das quatro misturas avaliadas em pista. A título de exemplo, na Figura 7.17 são 

apresentadas imagens de uma secção (1), com a mistura P_OG_E6, onde é visível a evolução 

da desagregação durante as quatro fases de ensaio. 

 

Figura 7.17. Aspeto da superfície após cada uma das fases do ensaio de desagregação. 

As primeiras duas fases de ensaio só expuseram a fase superior dos agregados, retirando o 

ligante. As duas fases de ensaio com pneus pitonados já removeram alguns finos e pontualmente 

um ou outro agregado grosso. Visualmente o desempenho é semelhante para todas as misturas, 
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quer tenha sido utilizado o ligante modificado comercial, quer o ligante modificado com 

resíduos plásticos, com ou sem PEX. Assim, considera-se que a análise volumétrica e em corte 

(perfil) é muito importante no sentido de refinar a análise dos resultados. 

Na Figura 7.18 estão representadas as variações em termos de perfil transversal da secção 

utilizada como exemplo, onde se pode observar a evolução dos ensaios de desagregação. 

 

Figura 7.18. Perfil transversal da mistura P_OG_S6 (Secção 1), ao longo do ensaio de 

desagregação. 

Quando avaliado um perfil transversal da mistura usada como exemplo, confirma-se que as 

duas primeiras fases de desagregação apenas promoveram a remoção do filme superior de 

ligante. Apenas com a utilização de pneus pitonados foi possível observar uma aceleração do 

processo de desagregação, mas não tão significativa como se esperava. 

Para a análise volumétrica foi feito o levantamento a laser de todas as secções antes e após cada 

ensaio de desagregação. A representação 3D dos levantamentos realizados na secção de 

exemplo são apresentados na Figura 7.19 e na Figura 7.20, respetivamente, após as fases D1 e 

D2, com pneus convencionais, e D3 e D4, com pneus pitonados. 

De modo a ser possível quantificar a resistência à desagregação das 4 misturas em estudo, 

divididas em 8 secções, recorreu-se ao software AutoCAD Civil 3D de modo a comparar as 

superfícies antes e após o processo de desagregação e quantificar a variação de volume. Foram 

calculados para todas as secções os volumes de desagregação, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 7.4 e apresentados graficamente na Figura 7.21. Como os resultados das primeiras 
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fases de desagregação não foram muito evidentes, resolveu-se apresentar apenas os resultados 

mais evidentes (após a desagregação D4). 

  

Figura 7.19. Superfície da secção 1 da mistura P_OG_E6 após ensaio D1 e D2. 

  

Figura 7.20. Superfície da secção 1 da mistura P_OG_E6 após ensaio D3 e D4. 

Tabela 7.4. Volumes de desagregação de todas as secções com as misturas em estudo após as 

quatro fases de desagregação. 

Mistura Secção de ensaio Desagregação (cm3) 

P_OG_E6 
P_OG_E6 (1) 46,07 

P_OG_E6 (2) 86,16 

OG_S5 
OG_S5 (3) 74,85 

OG_S5 (4) 39,28 

P_OG_S6 
P_OG_S6 (5) 58,62 

P_OG_S6 (6) 46,84 

OG_E5 
OG_E5 (7) 98,10 

OG_E5 (8) 69,22 
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A mesma mistura apresenta resultados muito distintos em função da secção onde a 

desagregação é determinada. No entanto, na Figura 7.21, onde estão representados os valores 

por secção, bem como a soma destes, pode-se observar que as misturas com EVA apresentam 

um total de desagregação superior ao das misturas com ligante comercial modificado o que vai 

de encontro aos resultados de desagregação no ensaio de Cântabro. 

Quando se comparam os resultados de desagregação das misturas com e sem PEX, verifica-se 

que as misturas com PEX apresentaram valores de desagregação inferiores. No entanto, convém 

salientar que essas misturas têm uma percentagem de ligante superior, o que poderá influenciar 

esses resultados. 

 

Figura 7.21. Volumes de desagregação de todas as secções com as misturas em estudo após as 

quatro fases de desagregação. 

Em suma, é possível concluir que: 

 em termos de resistência de rolamento, esta é mais influenciada pelas características do 

perfil longitudinal do que pelo tipo de ligante ou pela utilização de PEX; 

 o ruído de rolamento também é muito influenciado pela irregularidade do perfil; 

 em termos de condições de circulação, a redução de pressão dos pneus e o aumento da 

carga por roda e da velocidade aumentaram o consumo do protótipo e o ruído de 

rolamento, apesar de ser evidente a influência do perfil longitudinal da superfície nos 

valores medidos; 
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 relativamente à desagregação, a mistura que apresentou o melhor desempenho foi a 

mistura produzida com ligante modificado comercial e com incorporação de PEX; 

  com um aumento de 1% de ligante para as misturas com PEX foi possível superar o 

desempenho em termos de resistência à desagregação das misturas sem PEX. 
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8. CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de ligantes betuminosos e misturas 

betuminosas com resíduos plásticos. Neste capítulo final apresenta-se a resposta às três 

perguntas de investigação levantadas na fase inicial deste trabalho, resumindo assim as 

principais conclusões derivadas da análise dos resultados apresentados e discutidos nos quatro 

capítulos anteriores. 

8.1. Conclusões obtidas como resposta às perguntas de investigação 

8.1.1. Quais os resíduos plásticos mais promissores a utilizar na pavimentação rodoviária? 

Neste trabalho foram avaliados diversos materiais poliméricos, incluindo polímeros virgens 

largamente utilizados na pavimentação rodoviária (SBS e EVA) e outros resíduos plásticos com 

potencial de serem usados em misturas betuminosas (ABS, EVA, PEAD, PEBD, borracha de 

pneus usados e PEX). Após a caracterização dos mesmos no Capítulo 4 concluiu-se que: 

 o desempenho do EVA no seu estado virgem ou como resíduo é semelhante, pelo que se 

deu preferência à utilização do resíduo; 

 a utilização do SBS foi importante por motivos de comparação, por ser o polímero mais 

utilizado na modificação de betumes; 

 entre os resíduos plásticos estudados, os mais promissores para a modificação de 

betume foram o EVA e o PEAD, pois apresentam temperaturas de fusão dentro do 

intervalo de temperaturas de interesse na pavimentação; 

 o EVA é mais compatível com o ligante e o PEAD induz uma maior modificação; 

  o PEX, utilizado como substituto parcial dos agregados, não é totalmente reticulado, 

pelo que parte dele deverá interagir com o betume. 

8.1.2. Qual o efeito da utilização dos resíduos plásticos nos ligantes betuminosos? 

No Capítulo 4 foram definidas as melhores condições de produção dos ligantes modificados e 

a sua melhor composição, tendo em conta as suas propriedades e desempenho. Ao avaliar o 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

222  Liliana Marisa Barros Costa 

efeito da utilização de resíduos plásticos nos ligantes betuminosos chegou-se a importantes 

conclusões para o desenvolvimento de misturas betuminosas que considerem a sua 

incorporação.  

Ao desenvolver ligantes modificados com resíduos plásticos, o pico de fusão do componente 

plástico passa a ser visível no ligante. No entanto, nessa situação a temperatura de fusão das 

partes cristalinas dos plásticos diminui. Esta diminuição no ponto de fusão é um sinal claro da 

interação entre os resíduos plásticos e o betume, o que melhora a trabalhabilidade do ligante e 

permite reduzir a temperatura de produção e compactação das misturas.  

Ao comparar os ligantes modificados com PEAD e EVA, verificou-se que o primeiro 

apresentou o módulo complexo mais alto e o segundo os valores de ângulo de fase mais baixos 

numa ampla gama de frequências ou temperaturas. Quanto à morfologia destes ligantes, 

observou-se uma dispersão mais homogénea do resíduo plástico para o ligante com EVA. No 

entanto, nenhum destes novos ligantes modificados com resíduos foi suficientemente estável 

para ser armazenado a altas temperaturas. 

Quando avaliados em termos reológicos não-lineares concluiu-se que a modificação do betume 

base aumenta os níveis de não-linearidade de ambos os ligantes estudados. Entre esses ligantes, 

o ligante modificado com EVA exibiu um nível de não-linearidade inferior ao do ligante com 

PEAD. Isto implica que a microestrutura do ligante com EVA deverá ser menos deformada ou 

afetada por extensões de corte significativas que podem ocorrer no pavimento. 

Relativamente à avaliação do envelhecimento, a modificação com resíduos plásticos 

demonstrou proteger o betume base do envelhecimento, com o resíduo EVA a ter melhor 

desempenho. 

8.1.3. Qual o efeito da utilização dos resíduos plásticos no desempenho das misturas 

betuminosas? 

Neste trabalho foram formuladas diferentes misturas de granulometria contínua (AC14 Surf) e 

descontínua (PA 12,5), com ou sem incorporação de PEX a substituir 5,5% do volume de 

agregados. Após definidas as suas condições de produção das misturas, estas foram 
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caracterizadas e avaliadas quanto ao seu desempenho mecânico (Capítulo 5), superficial e 

funcional (Capítulos 6 e 7).  

O desempenho mecânico destas misturas permitiu chegar às seguintes conclusões quanto ao 

efeito da modificação com EVA por comparação com PEAD: 

  a modificação de misturas betuminosas com EVA permite obter um melhor 

desempenho do que com PEAD, particularmente no que diz respeito à sensibilidade à 

água e à resistência ao fendilhamento por fadiga; 

  por outro lado, o uso de PEAD apresentou um excelente desempenho em termos de 

resistência à deformação permanente, resultado de um módulo de rigidez superior a 

altas temperaturas (e elevada temperatura de amolecimento do seu ligante), mostrando 

no entanto um desempenho inferior no que respeita à resistência à fadiga. 

Ao comparar o efeito dos processos de modificação (seco versus húmido) no desempenho das 

misturas betuminosas, concluiu-se que: 

 as misturas cuja modificação do ligante foi executada pelo processo seco apresentaram 

melhor desempenho do que as misturas produzidas pelo processo húmido em relação ao 

módulo de rigidez e à sensibilidade à água; 

 por outro lado, o processo húmido parece ter um melhor desempenho em termos de 

resistência à deformação permanente e à fadiga, em especial no caso da mistura 

modificada com EVA. 

De mencionar ainda que o processo húmido requer a modificação do ligante com equipamentos 

específicos para misturar o betume e os polímeros a altas temperaturas, ao contrário do processo 

seco que é de mais fácil transposição para uma central betuminosa. Assim, o processo seco 

pode ser uma boa solução para a modificação de misturas com resíduos plásticos em locais 

onde não haja facilidade na obtenção de betumes modificados comerciais. 

Ao avaliar o efeito da utilização do PEX como substituto parcial dos agregados em misturas 

densas do tipo AC 14 Surf, concluiu-se que: 

 o desempenho inferior destas misturas em termos de sensibilidade à água pode ser 

superado com o aumento em 0,5% na percentagem de ligante; 

 as misturas densas com incorporação de PEX apresentam maior módulo de rigidez e 

melhor desempenho em termos de resistência à deformação permanente; 



Estudo e otimização de ligantes modificados e misturas betuminosas inovadoras com resíduos plásticos 

224  Liliana Marisa Barros Costa 

 o aumento do módulo de rigidez destas misturas é parcialmente responsável pela 

redução da sua resistência à fadiga. 

Pode ainda mencionar-se que a utilização de PEX como agregado resultou em misturas mais 

leves, o que poderá ser útil em aplicações sobre viadutos ou pontes, onde a carga permanente 

do pavimento pode ser condicionante. 

Ao aferir a adequabilidade dos ligantes desenvolvidos neste estudo para utilização numa 

mistura porosa do tipo PA 12,5 (com e sem PEX) concluiu-se que: 

 é possível produzir misturas porosas com os ligantes desenvolvidos, mas a sua 

sensibilidade à água deve ser avaliada de forma cuidada; 

 ao utilizar PEX nestas misturas é necessário aumentar a percentagem de ligante em 1% 

para obter um desempenho semelhante ao das misturas sem PEX, incluindo a resistência 

à fadiga; 

 as misturas porosas com PEX apresentaram maior módulo e uma melhor resistência à 

deformação permanente do que as misturas equivalentes sem PEX; 

 o ligante modificado com EVA originou misturas porosas mais rígidas do que o PMB 

comercial. 

Em seguida foram avaliadas as propriedades superficiais, funcionais e de produção de ruído das 

misturas produzidas com os ligantes estudados nas fases anteriores. Com base nesses resultados 

foi possível obter diversas conclusões a seguir enumeradas. 

Em relação às propriedades superficiais das misturas betuminosas em estudo concluiu-se que: 

 nas misturas de granulometria contínua (AC 14 Surf) o tipo de ligante utilizado não 

influenciou os resultados do método volumétrico da mancha; 

 nas misturas de granulometria descontínua (PA12,5) o tipo ligante influenciou a textura, 

com valores de PMT e PMP consecutivamente menores para o betume 35/50, o betume 

PMB comercial e o ligante modificado com EVA; 

 as misturas de granulometria descontínua (PA12,5), com maior volume de vazios, 

apresentaram valores PMT e PMP superiores aos das misturas densas (AC 14 Surf); 

 a utilização de PEX como agregado não influenciou o valor de PMP, mas aumentou o 

valor de PMT para as misturas de granulometria descontínua (PA12,5); 

 o valor de atrito PTV foi semelhante para todas as misturas em estudo.  



Conclusões e propostas de desenvolvimentos futuros 

Liliana Marisa Barros Costa  225 

Relativamente à influência dos resíduos plásticos na impedância mecânica das misturas foi 

possível concluir que: 

 o amortecimento foi diretamente proporcional ao ângulo de fase, e inversamente 

proporcional ao módulo de rigidez das misturas em estudo; 

 as misturas que incorporaram PEX como agregado apresentaram menor amortecimento; 

 o aumento na percentagem de ligante das misturas resultou num maior amortecimento; 

 as misturas produzidas com o ligante modificado com EVA apresentam menor 

amortecimento do que as com PMB comercial e com ligante modificado com PEAD. 

Quanto ao efeito dos resíduos plásticos na impedância acústica das misturas concluiu-se que: 

 a absorção do ruído de misturas aplicadas no pavimento, avaliada com o tubo de Kundt, 

varia diretamente com a porosidade da mistura e de forma inversa com a temperatura; 

 as misturas porosas (PA12,5) refletem menos ruído (ou seja, têm maior absorção); 

 as misturas densas (AC 14 Surf) refletem mais ruído, resultando daí um menor 

coeficiente de absorção. 

A porosidade das misturas foi a variável que mais influenciou as suas propriedades superficiais 

e funcionais (macrotextura, atrito, impedância mecânica e acústica). A porosidade resulta da 

matriz de agregados da mistura (contínua ou descontínua), e também condiciona a sua rigidez. 

Por último (Capítulo 7) avaliou-se a desagregação das misturas descontínuas (PA12,5) com e 

sem PEX como agregado, num ensaio realizado em pista laboratorial, variando o tipo de ligante 

utilizado (PMB comercial e ligante modificado com EVA). Ao mesmo tempo avaliaram-se 

outras propriedades funcionais (resistência ao rolamento e ruído de rolamento) das misturas em 

estudo, sob várias condições de circulação (pressão dos pneus, velocidade de giração e carga). 

Relativamente ao efeito dos resíduos plásticos na desagregação das misturas concluiu-se que: 

 as misturas com PMB comercial e maior percentagem de ligante apresentaram melhor 

desempenho;  

 um aumento de 1% na percentagem de ligante das misturas com PEX, em relação às 

misturas sem PEX, originou uma maior resistência à desagregação destas misturas; 

 a resistência ao rolamento não é influenciada pelo ligante nem pela utilização de PEX 

(agregado plástico), variando sobretudo com a irregularidade do perfil longitudinal; 

 o ruído de rolamento também é muito influenciado pelas irregularidades do perfil 

longitudinal. 
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Quanto às condições de circulação simuladas na pista de ensaio, verificou-se que a redução da 

pressão dos pneus, e o aumento da carga e da velocidade originaram um maior consumo de 

energia no protótipo e um ruído de rolamento superior. Apesar disso, estes resultados também 

foram influenciados pela irregularidade do perfil longitudinal da superfície da pista. 

8.2. Propostas de desenvolvimentos futuros 

O trabalho apresentado nesta tese de doutoramento já é um contributo importante para o 

conhecimento relativo à utilização de resíduos plásticos em misturas betuminosas. No entanto, 

a abrangência do tema fez com que algumas variáveis não fossem totalmente exploradas 

durante o período em que foram realizados os trabalhos de Doutoramento, sendo as mesmas 

aqui sugeridas como desenvolvimentos futuros neste tema. 

As vantagens económicas e ambientais da utilização de resíduos plásticos em vez de ligantes 

modificados comerciais parece ser óbvia. No entanto, será importante avaliar a sustentabilidade 

destas misturas com base no conceito da análise do ciclo de vida (LCA), de forma a evidenciar 

sem margem de dúvidas as vantagens desta solução. 

A questão da instabilidade ao armazenamento dos ligantes modificados com resíduos plásticos 

desenvolvidos neste trabalho também deve continuar a ser estudada. De facto, essa situação 

obrigará à produção destes ligantes em central imediatamente antes da produção da mistura, o 

que acarretará custos iniciais mais elevados. Estes custos serão demasiados altos à escala de 

produção de misturas em Portugal, mas para a realidade económica de outros países (por 

exemplo, os Estados Unidos), cuja produção anual de misturas é muito superior, devem ser 

rapidamente camuflados na poupança causada pela utilização de resíduos plásticos. 

Ainda assim, quanto à estabilidade ao armazenamento sugere-se a avaliação de outros aditivos 

para estabilizar os ligantes. No entanto, salienta-se que ao trabalhar com resíduos plásticos de 

comportamento variável, torna-se muito difícil encontrar um estabilizador que ative da forma 

desejada esses resíduos plásticos. Sugere-se ainda a utilização de aditivos para melhoria da 

resistência à água das misturas que incorporaram PEX como agregado (em alternativa ao 

aumento da percentagem de ligante). O estudo desses aditivos pode melhorar o desempenho 

dos ligantes e das misturas betuminosas com resíduos plásticos, mas é importante ponderar 

sobre o acréscimo de custos que os mesmos podem acarretar. 
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A utilização do PEX como agregado numa mistura betuminosa, para a mesma percentagem de 

ligante, aumentou a perda de massa avaliada pelo ensaio de Cântabro. Esse resultado poderá 

estar relacionado com a forma lamelar do PEX, pelo que a sua utilização em pó também poderá 

ser uma hipótese a ser avaliada, mas que acarretará custos adicionais de produção.  

O bom desempenho das misturas desenvolvidas e ensaiadas em laboratório, bem como o bom 

desempenho das misturas porosas em pista, aumentou o interesse na construção de um trecho 

experimental em escala real. Nesse sentido, foram realizados contactos com grandes empresas 

construtoras nacionais, que demonstraram todo o interesse na aplicação desta tecnologia ou 

produto. No entanto, devido a atualidade económica e ao reduzido número de obras de 

pavimentação em curso, não se conseguiu garantir junto de um dono de obra a possibilidade de 

se construir e acompanhar um trecho experimental à escala real, que seria construído com as 

melhores soluções aqui desenvolvidas. Assim, essa possibilidade é aqui sugerida para 

realização de trabalhos futuros. 

A utilização de resíduos plásticos na pavimentação rodoviária poderá não passar apenas pela 

modificação dos ligantes, ou pela utilização destes como agregados nas misturas betuminosas. 

Assim, sugere-se como trabalhos futuros o desenvolvimento de revestimentos superficiais 

delgados com elevadas quantidades de resíduos plásticos (como agregados e, possivelmente, 

como parte do ligante), cuja facilidade na seleção de diferentes cores poderá ser uma vantagem 

em aplicações específicas.  

Uma última sugestão para desenvolvimento de trabalhos futuros resulta da instabilidade e da 

heterogeneidade dos ligantes modificados estudados. Assim, sugere-se o estudo da produção 

de microcápsulas de betume envolvidas por um fino filme de polímero (que poderia ser um 

resíduo plástico), que posteriormente funcionaria como modificador do ligante ao utilizar essas 

cápsulas na produção de misturas betuminosas. Esta solução permitiria o mais fácil transporte 

e manuseamento do ligante, possibilitando ainda uma dispersão mais homogénea do polímero 

no betume aquando da fase de produção de misturas, não sendo assim necessários elevados 

períodos de digestão e homogeneização desse ligante. 
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