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RESUMO 

O uso de asfaltos modificados com polímeros tem crescido significativamente nas 
últimas décadas em função do aumento da densidade de tráfego, da carga por eixo 
nos veículos e da pressão dos pneus. Estes ligantes proporcionam o aumento a vida 
útil e a redução do custo de manutenção das rodovias. Os polímeros mais utilizados 
na modificação de asfalto são os copolímeros em bloco de estireno-butadieno-
estireno. Esta tese avaliou os efeitos de diferentes agentes compatibilizantes (óleos) 
e agentes de ligação no comportamento reológico de misturas asfálticas modificadas 
com copolímeros de estireno-butadieno-estireno, bem como a influência da sua 
estrutura, se linear ou radial. Para isto foram realizados análises convencionais e 
testes em reômetro de cisalhamento dinâmico. Os dados obtidos permitiram 
evidenciar a eficácia do óleo de xisto como agente compatibilizante, proporcionando 
excelente dispersão do polímero na matriz asfáltica e estabilidade a estocagem a 
altas temperaturas. Este óleo apresenta-se como uma opção tecnicamente viável 
para o óleo aromático atualmente em uso no mercado. Foi também verificado que o 
uso de enxofre como agente de ligação tem um efeito altamente positivo nas 
propriedades do ligante modificado, com significativa redução da tan δ, da 
deformação após aplicação de cargas cíclicas e elevação do módulo complexo, o 
que contribui para obtenção de pavimentos com maior resistência a deformação e ao 
trincamento por fadiga. 
 
 
 
Palavras-chave:  Reologia. Copolímeros de estireno-butadieno-estireno. SBS. 

Asfalto. Ligantes asfálticos modificados. Asfalto modificado com 
polímeros. 
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ABSTRACT 

The use of polymer modified asphalts has grown significantly in the last decades due 
to the increase in traffic density, axle loading in vehicles and tyre pressure. These 
binders favor the increase of pavement life and the reduction of its maintenancement 
costs. The most used polymer for asphalt modification is styrene-butadiene-styrene 
blocked copolymers. This thesis evaluated the effects of different compatibilizers and 
crosslinkers on rheological behavior of styrene-butadiene-styrene copolymer 
modified asphalt binders, as well as the influence of its structure, linear or radial. 
Binder’s characteristics were determined by conventional analysis and tests in 
dinamic shear rheometer. Data obtained provided evidence of the positive effect of 
sulfur as crosslinker in modified binders properties, with high tan δ reduction, 
complex modulus increase and deformation reduction after application of cyclic 
loads, characteristics that turn possible the existence of pavements with greater 
rutting and fatigue resistance. It was also verified the shale oil efficacy as a 
compatibilizer agent, providing an excellent polymer dispersion inside asphalt matrix 
and a stable storage binder at high temperatures. This oil can be considered as a 
technical available option to aromatic oil presently in use at pavement industry. 
 
 
 
Keywords:  Rheology. Styrene-butadiene-styrene copolymer, SBS. Asphalt. Modified 

asphalt binders. Polymer modified asphalt. 
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1 INTRODUÇÃO 

O asfalto é amplamente utilizado em pavimentação, onde atua como 

aglutinante e impermeabilizante, mantendo uma ligação íntima entre os agregados, 

capaz de resistir à ação mecânica de desagregação produzida pelas cargas dos 

veículos. O ligante asfáltico garante uma vedação eficaz do pavimento contra a 

penetração da água proveniente de chuvas, que muitos danos lhe causam.1-2 Apesar 

de estar presente em pequena fração no pavimento considerado como um todo, o 

ligante tem um impacto significativo no desempenho do mesmo. Muitas vezes as 

propriedades conferidas ao pavimento por um ligante asfáltico convencional não são 

suficientes para garantir um bom desempenho, podendo ocorrer deterioração 

precoce da rodovia.3 

Os tipos mais comuns de deterioração dos pavimentos asfálticos são a 

deformação permanente e a formação de trincas por fadiga e por baixas 

temperaturas. A formação de trilha de rodas comumente leva a perda de 

regularidade e serventia dos pavimentos e resulta da deformação permanente 

causada pela deformação plástica destes sob carga cíclica, problema que se 

acentua em temperaturas de serviço mais elevadas. Fissuras por fadiga no 

pavimento normalmente causam danos severos à estrutura do mesmo. Já as 

fissuras térmicas, perpendiculares à direção do tráfego ocorrem pela exposição do 

pavimento à temperatura mínima crítica ou a diversos ciclos em temperaturas 

superiores a esta temperatura mínima.4-5 O aumento da densidade de tráfego, da 

carga por eixo e da pressão dos pneus sobre o pavimento nas últimas décadas, 

forçou o desenvolvimento de ligantes asfálticos com melhor desempenho. A 

modificação do asfalto com polímeros ampliou a faixa de temperatura de uso e 

melhorou o desempenho dos pavimentos em condição particularmente severa de 

tráfego intenso ou de alta concentração de veículos pesados a baixa velocidade.6-7 

A adição de polímeros ao asfalto, feita na Europa e Estados Unidos desde o 

início dos anos 1970, previne a ruptura prematura do pavimento e estende sua vida 

útil, reduzindo custos de conservação e restauração. Isto se dá, basicamente, pela 

redução da suscetibilidade do material à temperatura e aumento de sua 

flexibilidade.8-9 O polímero quando adicionado ao asfalto causa um enrijecimento do 

ligante, com redução da deformação plástica, aumento da sua flexibilização a baixas 
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temperaturas, minimizando a formação de fissuras por efeito térmico, e uma melhor 

coesão asfalto-agregado, com redução do descolamento destes pela maior 

adesividade, bem como uma maior resistência à fadiga, à abrasão e ao 

envelhecimento. Também se observa que a adição de polímero ao asfalto leva a 

formação de filmes mais espessos sobre os agregados; a redução da espessura dos 

pavimentos e da suscetibilidade da mistura à água, já que esta causa o maior dano 

devido ao descolamento da camada de ligante da superfície do agregado. A 

melhoria do desempenho do ligante asfáltico leva a uma redução dos custos de 

conservação e aumento da vida útil do pavimento.10 Os polímeros mais utilizados na 

modificação de asfaltos têm sido os copolímeros em bloco de estireno-butadieno-

estireno (SBS) e outros, como copolímero de estireno-butadieno (SBR), copolímero 

de etileno e acetato de vinila (EVA) e polietileno.11-15 Cabe destacar também o uso 

de pó de pneu moído no asfalto, comumente chamado de asfalto-borracha, o qual 

além de apresentar melhores propriedades que o asfalto não modificado, tem forte 

apelo ecológico, já que o seu uso em pavimentos contribui para redução do passivo 

ambiental devido ao alto número de pneus inservíveis estocados no meio 

ambiente.16-17 No Brasil o percentual de pavimentos com asfalto modificado com 

polímero ainda é baixo (< 2% de asfalto modificado em relação ao toral de asfalto 

consumido), no entanto, com a concessão da malha rodoviária nacional para a 

iniciativa privada, este percentual terá aumento significativo, principalmente pela 

redução dos custos de manutenção.18 

De uma maneira geral os ligantes asfálticos modificados, além do polímero, 

contém agentes compatibilizantes ou óleos e reticulantes, que impactam 

significativamente nas características e comportamento reológico destes. 

Salientamos que os reticulantes (crosslinkers) aqui citados são na verdade 

agentes que promovem a ligação entre o polímero e o asfalto, não levando a 

formação de uma estrutura reticulada, com conseqüente formação de gel. Tais 

agentes, normalmente enxofre e associação deste com outros compostos, não 

levam a formação de uma fração insolúvel, que em presença de solventes afins 

(aromáticos ou nafta leve, por exemplo) apresentariam-se como estruturas inchadas. 

Entretanto, em virtude deste termo ser amplamente utilizado na literatura, o mesmo 

foi mantido no texto desta tese. 
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Hoje no Brasil, via de regra, nos ligantes modificados com polímero se utiliza 

como agente compatibilizante óleo aromático neutro pesado, que é uma fração 

oriunda do refino do petróleo. Como a médio ou longo prazo esta fração de óleo 

pesado será convertida em frações mais leves de maior valor agregado, torna-se 

necessária a avaliação de óleos alternativos, preferencialmente de fontes 

alternativas, para esta finalidade. Este trabalho propõe o uso de óleo de xisto19 e 

óleo de pneu20 como opções ao uso de óleo aromático já disponível no mercado. O 

óleo de xisto é obtido a partir de rocha sedimentar através de tratamento térmico 

(retorta), e o óleo de pneu, obtido por pirólise de pneus inservíveis. 

Este trabalho, além de contribuir para o estudo do comportamento reológico 

de asfaltos modificados com polímeros, de fundamental importância para o 

entendimento da ação de cargas cíclicas e de variações de temperaturas nas 

propriedades e vida útil dos pavimentos, sugere o uso de novos agentes 

compatibilizantes. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta revisão descreve as principais características de ligantes asfálticos puros 

e modificados com copolímero em bloco SBS, bem como algumas das 

características destes copolímeros e dos agentes de compatibilização adicionados 

ao asfalto, além de aspectos básicos da reologia dos ligantes asfálticos modificados. 

2.1 LIGANTE ASFÁLTICO 

O asfalto é um material aglutinante, de cor escura, constituído de misturas 

complexas de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular. Pode 

ocorrer na natureza, mas é basicamente obtido a partir do processamento do 

petróleo, o qual pode conter diferentes teores de asfalto dependendo de sua origem, 

com teores variando de 10 a 75%.21 Para obtenção de asfalto a partir de petróleos 

de base naftênica, que contém um alto teor de resíduo, é normalmente necessário 

apenas um estágio de destilação a vácuo. No caso dos petróleos intermediários, 

com teores de resíduo asfáltico mais baixos, como os petróleos brasileiros, a 

obtenção do asfalto envolve um número maior de etapas.21-22 

No processamento do petróleo bruto, também dito cru, este passa 

inicialmente por um trocador de calor e segue para uma torre de destilação 

atmosférica, onde frações mais leves são removidas e obtém-se um resíduo, 

denominado cru reduzido. A destilação a vácuo do resíduo pode remover frações de 

alto ponto de ebulição possibilitando a obtenção do asfalto de destilação direta. Se o 

mesmo, no entanto, contiver componentes com volatilidade tão baixa que não 

possam ser removidos por destilação, a extração destes pode ser feita por solvente, 

conhecida como “desasfaltação por solvente”, para se produzir um asfalto com a 

consistência desejada.22 A Figura 1 apresenta um fluxograma simplificado do 

processamento de petróleo e obtenção da fração asfáltica, mais pesada e rica em 

asfaltenos e maltenos. 
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FIGURA 1 - Fluxograma simplificado do processo de separação dos componentes do 

petróleo e obtenção de asfalto. 

 
 

O asfalto é formado por compostos saturados (S), aromáticos (A), resinas (R) 

e asfaltenos (A), cujas estruturas químicas estão esquematizadas na Figura 2, sendo 

caracterizado normalmente por sua composição SARA. As propriedades físicas, 

mecânicas e reológicas do asfalto dependem basicamente da sua composição 

química, e em particular da proporção entre asfaltenos e maltenos. Os asfaltenos 

constituem de 5 a 25% do asfalto e são compostos polares de maior massa molar e 

insolúveis em n-heptano, enquanto os maltenos são constituídos por resinas, 

compostos aromáticos e saturados, solúveis em n-heptano e de menor massa 

molar.23 
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FIGURA 2 - Representação esquemática da composição química das quatro frações do 

asfalto (SARA).25 

 
 

O teor das frações do asfalto e suas características específicas dependem da 

origem do petróleo e do processo de fracionamento.24 Dois modelos propostos e 

bastante difundidos para a microestrutura do asfalto são: 

a) Modelo de Yen: considera o asfalto como uma dispersão coloidal dos 

asfaltenos estabilizados pela resinas em meio composto pela fração de 

saturados e aromáticos (FIGURA 3).25-27 

b) Modelo estrutural do Programa Estratégico de Pesquisa de Rodovias – 

Strategic Highway Research Program (SHRP), o qual considera o asfalto 

como uma rede tridimensional de moléculas polares, referidas como 

asfaltenos, associadas entre si por forças de Van der Walls, pontes de 

hidrogênio e ligações π – π, dispersas em um fluido não polar ou 

levemente polar, referido como maltenos. Segundo esse modelo, o 

comportamento do asfalto pode ser elástico devido aos efeitos da rede de 

moléculas polares, ou viscoso, uma vez que várias das partes da rede 

polar podem se mover uma em relação às outras devido a sua dispersão 

em um meio não polar, o que dependerá das condições a que está 

submetido o material. O uso do modelo pode ajudar na compreensão do 

comportamento reológico do asfalto, o qual é de grande importância, pois 

está ligado diretamente ao desempenho real dos pavimentos.27 

Asfalto 
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FIGURA 3 - Esquema morfológico da microestrutura do asfalto: Modelo de Yen.24 

 
 

A estabilidade do asfalto depende da proporção entre as frações SARA ou de 

seus constituintes, tendo sido definido um índice de instabilidade coloidal (Ic), para 

caracterizar a fragilidade deste equilíbrio, sendo o mesmo calculado através da 

equação: Ic = (saturados + asfaltenos) / (resinas + aromáticos).28 

Asfaltos com baixa razão asfaltenos/resinas ou com Ic inferior a 0,1 são 

ligantes pouco estruturados, tendo maior fração de compostos de menor massa 

molar, se comportam como um fluido newtoniano, apresentando comportamento 

mais viscoso compatível com o modelo coloidal tipo sol. Asfaltos com alta razão de 

asfaltenos/resinas ou Ic superiores a 0,5 são asfaltos com comportamento similar ao 

modelo gel, apresentando característica mais elástica, tendo alto módulo e baixo 

valor de tan δ, em função da formação de uma rede rígida entre os asfaltenos. 

Quanto maior o Ic, mais difícil é a incorporação de polímeros no ligante asfáltico, 

pois maior é a concentração de asfaltenos e menor a disponibilidade de frações mais 

leves para solvatação do polímero.29-30 No caso de modificação de ligantes asfálticos 

com polímeros, asfaltos com valores de Ic inferiores a 0,25 são compatíveis com o 

elastômero SBS.24 
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TABELA 1 - Especificações para os CAP’s brasileiros, conforme instituído pela Resolução 

Normativa ANP n. 19/200531 

Limites Métodos 
Características Unidades CAP 30-

45 
CAP 50-

70 
CAP 85-

100 
CAP 

150-200 
ABNT ASTM 

Penetração (100 g, 5 s, 
25 °C) 

0,1 mm 30-45 50-70 85-100 150-200 NBR 
6576 

D 5 

Ponto de amolecimento, 
mín 

°C 52 46 43 37 NBR 
6560 

D 36 

Viscosidade Saybolt-
Furol 

s     NBR 
14950 

E 102 

a 135 °C, mín  192 141 110 80   

a 150 °C, mín   90 50 43 36   

a 177 °C  40-150 30-150 15-60 15-60   

ou        
Viscosidade Brookfield cP     NBR 

15184 
D 4402 

a 135 °C, SP 21, 20 
rpm, mín 

 374 274 214 155   

a 150 °C, SP 21, mín  203 112 97 81   

a 177 °C, SP 21  76-285 57-285 28-114 28-114   
Índice de 
susceptibilidade térmica 

 (-1,5) a 
(+0,7) 

(-1,5) a 
(+0,7) 

(-1,5) a 
(+0,7) 

(-1,5) a 
(+0,7) 

  

Ponto de fulgor mín °C 235 235 235 235 NBR 
11341 

D 92 

Solubilidade em 
tricloroetileno, mín 

% massa 99,5 99,5 99,5 99,5 NBR 
14855 

D 2042 

Ductilidade a 25 °C, mín cm 60 60 100 100 NBR 
6293 

D 113 

Efeito do calor e do ar 
(RTFOT) a 163 °C, 85 
mín 

D 2872 

Variação em massa, 
máx 

% massa 0,5 0,5 0,5 0,5   

Ductilidade a 25 °C, mín cm 10 20 50 50 NBR 
6293 

D 113 

Aumento do ponto de 
amolecimento, máx 

°C 8 8 8 8 NBR 
6560 

D 36 

Penetração retida, mín % 60 55 55 50 NBR 
6576 

D 5 

Legenda:  Teste de Filme Fino Rotativo em Estufa – Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT), Spindle (SP), 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Society for Testing and Materials 
(ASTM), Normas Técnicas (NBR). 

O asfalto comercializado no Brasil deve atender as especificações 

estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), instituídas pela Resolução Normativa n. 19, de 11 de julho de 2005, que 

classifica os asfaltos brasileiros, denominados Cimentos Asfálticos de Petróleo 

(CAP’s), pelos valores de penetração, os quais devem atender as especificações 

listadas na TABELA 131 
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2.2 ASFALTOS MODIFICADOS COM COPOLÍMERO DE ESTIRENO-

BUTADIENO-ESTIRENO 

Os asfaltos modificados com polímeros foram desenvolvidos com objetivo de 

se melhorar o desempenho dos pavimentos, reduzindo falhas por deformação, 

trincas por fadiga e trincas térmicas, levando ao aumento da durabilidade das 

rodovias e a redução dos custos de manutenção.32-33 Os copolímeros de SBS, 

conhecidos como elastômeros termoplásticos, tem sido amplamente utilizados na 

modificação de asfalto em função do seu comportamento termoplástico, o que facilita 

a mistura destes em altas temperaturas, uma vez que os mesmos amolecem e 

apresentam baixa viscosidade. Por outro lado, em baixas temperaturas ou naquelas 

próximas a temperatura de uso do material apresentam características altamente 

elásticas.8 

Quando misturado ao asfalto, a fração elastomérica do SBS absorve os 

maltenos e aumenta até nove vezes o seu volume inicial.8 Em misturas asfálticas 

com concentração adequada de SBS, que normalmente varia entre 3 a 5%, forma-se 

uma rede polimérica na matriz asfáltica que modifica significativamente a 

performance do ligante asfáltico. A formação de uma rede polimérica contínua 

através da matriz asfáltica confere a este maior resistência à deformação pelo 

aumento da consistência do material, bem como uma melhor flexibilidade. As 

características desta rede dependem da composição química do asfalto, podendo-se 

observar respostas diferenciadas para asfaltos de diferentes origens. 

Quando o SBS é adicionado ao asfalto, a competição entre as cadeias 

poliméricas e os asfaltenos pela solvatação dos maltenos pode causar uma 

instabilidade na mistura se a quantidade deste último for insuficiente. A adição de 

óleos compatibilizantes na mistura reduz ou pode eliminar uma possível 

instabilidade, uma vez que tais compostos auxiliam na solvatação do polímero e 

asfaltenos, garantindo a estabilidade do sistema. Alta quantidade de óleos 

aromáticos pode, no entanto, dissolver os domínios de poliestireno e prejudicar o 

desempenho da mistura.22 

Uma dificuldade relacionada ao uso de SBS na modificação de asfalto é a 

tendência de separação de fases no ligante modificado durante o processo de 

estocagem estática (sem agitação) em temperaturas elevadas. Neste caso, 
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partículas ou domínios de SBS dispersos na matriz asfáltica se acumulam e migram 

para o topo. Este processo ocorre em função da diferença dos parâmetros de 

solubilidade e de densidade entre o SBS e o asfalto. A estabilidade da mistura 

asfalto-polímero pode ser conseguida através da adição de óleos e/ou reticulantes.34 

O uso de reticulantes a base de enxofre, que proporciona a formação de ligações 

cruzadas entre as cadeias poliméricas e o asfalto, através de ligações mono ou 

polissulfídicas, minimiza a separação de fases ou a separação entre o polímero e o 

asfalto, e colabora sensivelmente para o aumento da elasticidade e redução da 

deformação permanente do ligante.35-36 

A adição de polímero no asfalto leva a uma redução nos valores de 

penetração do material, tornando em certos casos extremamente necessária a 

adição de óleo aromático na mistura para ajuste dos parâmetros de especificação do 

asfalto.37. No Brasil o cimento asfáltico de petróleo modificado com SBS, para ser 

comercializado, deve atender as especificações instituídas pela Resolução ANP n. 

31, de 9 de outubro de 2007, as quais se encontram no TABELA 2.31 
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TABELA 2 - Especificações para os CAP’s brasileiros modificados por polímeros SBS, 

conforme instituído pela Resolução Normativa ANP n. 31/200731 

Limites Métodos 
Características Unidades 

50/65 55/75 60/85 65/90 
ABNT/
NBR ASTM 

Penetração (100 g, 5 s, 
25 °C) 

0,1 mm 45–70 45–70 40–70 40–70 6576 D 5 

Ponto de amolecimento, 
mín 

°C 50 55 60 65 6560 D 36 

Viscosidade Brookfield cP     15184 D 4402 

a 135 °C, spindle 21, 
20 rpm, máx 

 1500 3000 3000 3000   

a 150 °C, spindle 21, 
50 rpm, máx 

 1000 2000 2000 2000   

a 177 °C, spindle 21, 
100 rpm, máx 

 500 1000 1000 1000   

Ponto de fulgor, mín °C 235 235 235 235 11341 D 92 

Ensaio de Separação de 
Fase, máx 

°C 5 5 5 5 15166 D 7173 

Recuperação Elástica a 
25 °C, 20 cm, mín 

% 65 75 85 90 15086 D 6084 

Efeito do calor e do ar 
(RTFOT) a 163 °C, 85 
mín 

       

Variação em massa, 
máx 

% massa 1 1 1 1 15235 D 2872 

Variação do ponto de 
amolecimento, máx 

°C -3 a +6 -5 a +7 -5 a +7 -5 a +7 6560 D 36 

Percentagem de 
Penetração original, mín 

% 60 60 60 60 6576 D 5 

Percentagem de 
Recuperação Elástica 
Original a 25 °C, mín 

% 80 80 80 80 15086 D 6084 

 
 

2.2.1 Copolímero de estireno-butadieno-estireno 

Os copolímeros de SBS, ditos elastômeros termoplásticos, são materiais que 

na temperatura ambiente comportam-se como elastômeros reticulados, e em 

temperaturas mais elevadas tem a habilidade de fluir, podendo ser processados 

como termoplásticos e, inclusive, ser reprocessados. Quando o copolímero aquecido 

é resfriado, os domínios de poliestireno tornam-se novamente rígidos e as 
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propriedades iniciais são recuperadas.38 Estes polímeros, que se constituem de um 

bloco de polibutadieno contendo blocos de poliestireno em ambas as extremidades, 

apresentam morfologia de duas fases com domínios do componente em menor 

concentração dispersos na matriz do componente em maior quantidade. A 

separação de fase ocorre devido à natureza química diferenciada entre as fases 

elastomérica e rígida, sendo também influenciada pela massa molar dos blocos de 

estireno e butadieno. Os parâmetros determinantes da morfologia são as frações 

volumétricas dos componentes, a massa molar, a incompatibilidade entre os 

diferentes blocos e a arquitetura molecular. Como os blocos encontram-se 

quimicamente ligados, a dimensão das fases é limitada e os tamanhos dos domínios 

do menor constituinte são da ordem de centenas de angstrons, cerca de 300 A para 

os domínios de estireno.39 Para um copolímero típico, composto de blocos terminais 

de estireno entre 10.000 a 15.000 g/mol e bloco central de butadieno entre 50.000 e 

70.000 g/mol, ocorrem domínios esféricos de poliestireno dispersos na matriz 

elástica de polibutadieno. Os domínios rígidos do poliestireno imobilizam ambas as 

extremidades da cadeia elastomérica e atuam como uma reticulação física que 

reforça o elastômero (FIGURAS 4a-4b).39-42 As duas fases mantém as propriedades 

dos respectivos homopolímeros,38 ou seja, observa-se duas temperaturas de 

transição vítrea, uma próxima a -80 °C, correspondente a fase polibutadiênica, e 

outra próxima a 100 °C, correspondente a fase estirênica, o que significa que a 

temperatura ambiente, a fase estirênica é rígida, enquanto a polibutadiênica é 

elastomérica ou flexível.8,39-43 

Copolímeros em bloco de SBS são produzidos por polimerização aniônica, 

em presença de hidrocarbonetos inertes como solvente, normalmente ciclohexano, 

sendo necessária atmosfera inerte e anidra para evitar impurezas que possam reagir 

com as espécies propagantes altamente reativas. Desta forma, são obtidos 

copolímeros em bloco com baixa polidispersão, tanto dos blocos quanto do polímero 

como um todo, através de três métodos de polimerização: um processo em três 

estágios com iniciador monofuncional, outro processo, em dois estágios, com 

iniciador monofuncional e adição de agente de acoplamento no segundo estágio, ou 

ainda um processo em dois estágios com iniciador bifuncional, este último não muito 

utilizado. No primeiro método são obtidos polímeros de estrutura linear e no segundo 

processo podem ser obtidos produtos lineares ou radiais, dependendo da 
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ML 

funcionalidade do agente de acoplamento (FIGURA 4a).40-41 Uma característica 

importante dos SBSs é que eles apresentam viscosidade do fundido superior a do 

polibutadieno e de copolímeros aleatórios de SBR, de massa molar similar. Este fato 

relaciona-se a persistência da presença de duas fases no estado fundido, onde o 

fluxo só ocorre quando os segmentos terminais de poliestireno se deslocam de seus 

domínios através da matriz elástica. Assim, mesmo acima da Tg do poliestireno, 

onde o material já é capaz de fluir, é necessária uma quantidade de energia extra 

para que as fases se mesclem, o que é percebido como um aumento de 

viscosidade.41 O comportamento destes materiais é não newtoniano, observando-se 

um aumento de viscosidade com a redução da taxa de cisalhamento.44 Estes 

polímeros são normalmente fornecidos na forma de pellets, crumbs ou pó, o qual 

pode ser incorporado ao CAP usando misturadores de alto ou baixo cisalhamento.45 

 

 
FIGURA 4 - Esquemas: a) estruturas radiais e linear do SBS; b) morfologia típica de um 

copolímero de SBS.45 

 
 

2.2.2 Óleos compatibilizantes utilizados em asfaltos 

No Brasil, o óleo normalmente utilizado para compatibilização de SBS com o 

asfalto é o extrato neutro pesado obtido do petróleo, óleo de caráter aromático. A 

oferta de óleo aromático por parte das refinarias deverá diminuir, uma vez que estas 

passarão a craquear tal fração visando aumento da produção de derivados mais 
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leves e de maior valor agregado. Uma das alternativas para substituição do óleo 

aromático é o óleo de xisto, insumo energético opcional em relação ao de petróleo, 

obtido a partir das reservas de xistos pirobetuminosos.46 

O xisto é uma rocha sedimentar que contém querogênio, um complexo 

orgânico que se decompõe termicamente e produz óleo e gás. Depois de minerado 

a céu aberto, o xisto é transportado para um britador, que o reduz a fragmentos. 

Esses fragmentos são transportados por uma correia para reator cilíndrico vertical 

para serem aquecidos em alta temperatura, processo este conhecido como retorta.46 

O xisto libera no processo matéria orgânica em forma de óleo e gás, que resfriado 

resulta em vapores de óleo condensado que, sob a forma de gotículas, são 

transportados para fora da retorta pelos gases. 

A Petrobrás desenvolveu um processo para a extração de óleo de xisto dos 

xistos pirobetuminosos, o qual recebeu o nome Petrosix®, sendo construída uma 

Unidade Protótipo Industrial, para retorta, que permitiu o desenvolvimento do 

processo. A unidade protótipo de retorta proporcionou o desenvolvimento do 

processo em escala semi-industrial, com alta agregação de conhecimentos no 

processamento de xisto pirobetuminoso da formação Irati, que conta atualmente com 

uma retorta de maior capacidade. As 7.800 t de xisto processadas diariamente na 

SIX geram toneladas de óleo combustível, nafta de xisto, gás liquefeito de xisto 

(GLX) e enxofre. Entre estes produtos existe um óleo denominado de agente 

rejuvenescedor AR5, denominado neste trabalho de óleo de xisto.46 Devido a sua 

composição química, contendo baixo teor de asfaltenos e um certo teor de 

compostos nitrogenados, este óleo apresenta excelente compatibilidade com 

ligantes asfálticos, constituindo-se em um agente compatibilizante de grande 

potencial para uso em ligantes modificados com SBS. 

Outra opção viável de óleo para uso como agente compatibilizante para 

misturas asfalto polímero é o óleo obtido a partir de pneus inservíveis. Em função do 

grande volume de material e do passivo ambiental, a necessidade de cumprimento 

de legislação cada vez mais rigorosa tem forçado as pesquisas para o 

reaproveitamento de pneus inservíveis. Um dos estudos visa a obtenção de óleos 

através de processo térmico que leva a degradação de um produto em moléculas 

menos complexas, sob condições controladas, processo conhecido como pirólise.47 
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Na pirólise de pneus são obtidos basicamente três produtos, sendo estes o 

óleo de pirólise, gás e negro de fumo, em quantidades e qualidade que dependem 

das condições de processo (temperatura e pressão) e do projeto do reator. Se a 

temperatura é mantida ao redor de 550 °C, o principal produto obtido é um líquido, 

composto por uma mistura de hidrocarbonetos cuja composição depende da 

composição do material utilizado.48 

Estudos para a avaliação da composição de óleos obtidos a partir da pirólise 

de rebarbas de pneus, em temperaturas entre 450 e 600 °C, mostraram que o óleo 

obtido apresentara propriedades similares ao óleo diesel, com conteúdo de enxofre 

de 1,4% e teor de nitrogênio de 0,45% em peso.49 Tais óleos apresentam uma 

concentração significativa de aromáticos policíclicos, atribuídas a reações de Diels-

Alder envolvendo a ciclização de alcenos e dehidrogenação dos produtos formados. 

Pesquisas descreveram o uso de óleos obtidos por pirólise a 500 °C e pressões na 

faixa de 10 a 16 kPa em ligantes asfálticos modificados com polietileno.47 

2.2.3 Reticulantes utilizados em asfaltos 

Salientamos que os reticulantes (crosslinkers) aqui citados são na verdade 

agentes que promovem a ligação entre o polímero e o asfalto, não levando a 

formação de uma estrutura reticulada, com conseqüente formação de gel. Tais 

agentes, normalmente enxofre e associação deste com outros compostos, não 

levam a formação de uma fração insolúvel, que em presença de solventes afins 

(aromáticos ou nafta leve, por exemplo) apresentariam-se como estruturas inchadas. 

Entretanto, em virtude deste termo ser amplamente utilizado na literatura, o mesmo 

foi mantido no texto desta tese. 

Wen et al.50, em estudo sobre a estabilidade a estocagem de asfaltos 

modificados por polímero, relataram que esta pode ser significativamente melhorada 

com o uso de enxofre elementar, que tem a função de formar ligações mono ou 

polisulfídicas entre o polímero e moléculas insaturadas presentes no asfalto. 

Rached, Mazzoine e Cavaliere51, por sua vez, afirmam que o uso de enxofre como 

agente de reticulação de SBR e SBS em misturas de asfalto traz vantagens na 

prevenção da separação de fases, melhora as propriedades físicas do ligante, bem 
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como o desempenho a baixas temperaturas. 

O enxofre tem sido largamente utilizado como agente reticulante nos Estados 

Unidos, tendo participação moderada no Brasil.35,52-54 

Em 1980, Maldonado et al.55 depositaram a patente de um novo processo de 

preparação de asfaltos modificados com polímeros, no qual 85 a 95% de asfalto com 

penetração entre 20 a 200 dmm e 5 a 15% de uma mistura contendo óleo, SBS e 

enxofre, são misturados em temperaturas entre 130 a 230 °C pelo menos por 15 

minutos. A composição aproximada da mistura, citada na patente é de 70 a 85% de 

óleo (de carvão ou de petróleo), 20 a 25% de polímero e 0,5 a 1,5% de enxofre. 

Uma das restrições ao uso de enxofre é quanto ao aumento acentuado da 

viscosidade.50 Estudos observaram que o uso de enxofre como agente reticulante 

em mistura asfáltica com SBS radial de alta massa molar, leva a formação de gel 

quando presentes em quantidades acima de 0,025% em peso em relação ao 

polímero e resultados imprevisíveis no caso de quantidades superiores.56 

Uma série de patentes depositadas referindo-se a diversos sistemas de 

reticulação requerem sempre a produção de ligantes asfálticos de melhor 

performance.52-54,57-58 Sistemas como misturas de mercaptobenzotiazolato de zinco 

(ZMBT) e enxofre em certas proporções, misturas de agente reticulante tipo peróxido 

com um co-agente selecionado entre os compostos de dimaleiimida ou cianuratos 

orgânicos; e misturas de enxofre, ZMBT, óxido de zinco e ditiomorfolina, entre 

outros, tem sido citados na preparação de ligantes asfálticos modificados com 

polímeros. 

Muitos dos sistemas utilizados são similares aos utilizados em borrachas que 

apresentam ligações duplas, os quais são basicamente constituídos por enxofre, 

ativadores como o óxido de zinco e ácido esteárico, e aceleradores como 

carbamatos, mercaptobenzotiazolatos, tiurans, entre outros.40 Em alguns casos o 

polímero e o sistema reticulante são dissolvidos em óleo ou solvente orgânico56. 

Outras variações aparecem em relação ao teor de polímero utilizado, na intenção de 

se preparar um concentrado sob alto cisalhamento que possa ser disperso em 

asfalto convencional sob baixo cisalhamento, visando economia de energia e 

aumento de produtividade.56-57 
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2.3 REOLOGIA DE ASFALTOS MODIFICADOS COM SBS 

O asfalto ao longo do tempo tem sido caracterizado por ensaios 

convencionais, baseados em métodos empíricos, como as análises de penetração, 

ductilidade, ponto de amolecimento, recuperação elástica, entre outras.59 Tais 

medidas não tem sido consideradas confiáveis, uma vez que estes ensaios 

empíricos apresentam limitações inerentes que impedem a determinação de 

propriedades fundamentais dos ligantes, as quais poderiam ser correlacionadas com 

o desempenho do pavimento.60 

Com o objetivo de estabelecer um novo sistema para especificar materiais 

asfálticos baseado em ensaios reológicos, que podem ser relacionados com o 

desempenho dos materiais, foi criado, em 1987, o SHRP nos Estados Unidos. Neste 

programa se definiu um novo conjunto de ensaios e uma nova classificação de 

ligantes asfálticos, conhecida como especificações Superior Performance Paventent 

(SUPERPAVE), que muito contribuiu para o desenvolvimento da malha rodoviária 

americana. Neste programa buscou-se identificar os principais mecanismos de 

deterioração dos pavimentos, selecionar e desenvolver parâmetros que estivessem 

relacionados a eles e, finalmente, selecionar métodos de ensaios, definindo as 

condições de testes e os critérios para especificação dos ligantes.32 

Os principais mecanismos identificados para falência dos pavimentos no 

SHRP foram a deformação permanente, formação de trincas por fadiga associada 

ao tráfego, formação de trincas de origem térmica e envelhecimento. Os métodos de 

ensaio selecionados para estabelecimento da nova especificação foram a 

viscosidade Brookfield, reometria de cisalhamento dinâmico, envelhecimento a curto 

prazo (RTFOT), envelhecimento a longo prazo (Pressure Aging Vessel – Vaso de 

Envelhecimento sob Pressão – PAV), reometria de flexão (Bending Beam 

Rheometer – BBR) e ensaio de tração direta.60 A determinação de um limite máximo 

de viscosidade Brookfield a 135 °C foi estabelecido de forma a garantir o 

bombeamento durante a estocagem, o transporte e a usinagem do ligante. Foi 

verificada uma grande influência do envelhecimento nas propriedades dos ligantes 

asfálticos durante a vida em serviço, já que é sabido que o envelhecimento é um 

processo complexo que envolve alterações químicas do material, resultante de 
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processos de oxidação, perda de componentes voláteis e exsudação. Durante o 

envelhecimento do ligante, frações mais leves são oxidadas, gerando frações mais 

pesadas, que ocasionam o endurecimento do asfalto. Na especificação Superpave o 

envelhecimento foi considerado como um fenômeno que ocorre em duas etapas. 

Primeiro durante as operações de usinagem e de construção do pavimento, 

simulado pelo RTFOT, e segundo durante a vida útil do pavimento, simulado pelo 

ensaio de envelhecimento sob pressão (PAV).61-62 

A especificação Superpave está baseada na medida de propriedades 

fundamentais a diversas temperaturas, estabelecendo, dentro de critérios 

determinados, a faixa de temperatura de aplicação de um determinado ligante. Esta 

especificação estabelece para um ligante um Grau de Desempenho (PG), definido 

por duas temperaturas que delimitam a faixa de utilização do mesmo: uma indicando 

a temperatura máxima indicada para uso, de forma a manter um desempenho 

satisfatório (baixa deformação permanente), e outra indicando a temperatura mínima 

de forma a evitar o trincamento por baixa temperatura. Por exemplo, um ligante com 

PG 70-10 apresenta propriedades físicas adequadas entre -10 e 70 °C. Na seleção 

do PG do ligante, pode ainda haver indicação de um ligante de PG superior ao 

especificado apenas com base nas condições climáticas da área onde ele será 

aplicado, se as condições de tráfego forem muito severas (volume e tempo de 

aplicação de carga).26 

Entre os equipamentos especificados no SHRP, o Reômetro de Cisalhamento 

Dinâmico (DSR) mostrou-se extremamente útil para caracterização reológica de 

asfaltos.22 Os principais parâmetros viscoelásticos obtidos no DSR, sob condições 

especificadas de temperatura e frequência de carga, são o módulo complexo (G*) e 

o ângulo de fase (δ – delta). O módulo complexo é definido como a razão entre o 

máximo de tensão de cisalhamento e o máximo de deformação e está relacionado à 

resistência a deformação quando o asfalto é submetido a uma carga de 

cisalhamento. O módulo complexo pode ser decomposto uma componente elástica 

(módulo elástico-G’) e outra viscosa (módulo viscoso-G’’), como pode ser visto na 

Figura 5. Estas duas componentes estão relacionadas ao módulo complexo pelas 

equações: 

G’= G* cos δ e G’’= G* sen δ 
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ou 

G*= (G’2 + G’’2)0,5 

O ângulo de fase δ mede a defasagem entre a aplicação da tensão e a 

deformação do material em um determinado teste, que é função da característica 

viscoelástica do material. Assim, se um material é puramente elástico, δ é igual a 

zero grau e a resposta a deformação é imediata; já para um material puramente 

viscoso, δ é igual a 90°. Medidas de ângulo de fase são geralmente consideradas 

mais sensíveis à estrutura química do material e, conseqüentemente, a modificação 

de asfaltos, que o módulo complexo.8,63-64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 - Decomposição vetorial do módulo complexo.64 

 
 

A tangente de δ fornece uma indicação do balanço do comportamento 

viscoelástico do material, uma vez que é definida como a razão entre os módulos 

viscoso e elástico, ou seja, tan δ = G” / G’. Um alto módulo de cisalhamento 

complexo G* representa uma maior rigidez do material, enquanto um menor valor do 

ângulo de fase δ, e conseqüentemente da tan δ, representa uma maior resposta 

elástica do mesmo.8,65 

No SHRP foi dada uma maior ênfase ao parâmetro G*/sen δ obtido, em 

análises conduzidas em DSR sob determinadas condições, como um melhor critério 

para determinação da temperatura de uso máxima para um ligante de forma a 

garantir o bom desempenho deste em relação à deformação permanente. Esta 
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seleção baseia-se no fato de que durante o uso do pavimento este é submetido a 

cargas cíclicas que tendem a deformar sua superfície. Parte do trabalho 

desenvolvido é recuperada e parte é dissipada na forma de calor, cuja perda está 

relacionada à deformação permanente do material. O trabalho dissipado por ciclo de 

carregamento (a tensão constante), Wc, é dado pela relação Wc = π * σ0 
2
 * 

[1/(G*/sen δ)], onde σ0 é a tensão aplicada durante o ciclo. Com base nesta 

equação, foi estabelecido um valor mínimo para este parâmetro de forma a garantir 

o desempenho do ligante. Pela especificação o limite superior de temperatura do PG 

é a temperatura na qual o valor de G*/sen δ é superior a 1,0 kPa para o asfalto 

original (antes do envelhecimento segundo RTFOT) e superior a 2,2 kPa após 

processo de envelhecimento em RTFOT. Os valores mais elevados após o 

envelhecimento relacionam-se ao endurecimento do material em função do processo 

de oxidação e perda de componentes voláteis.66-67 

Na especificação Superpave o parâmetro G* * sen δ foi adotado como critério 

de fadiga, sendo aplicado a amostras após envelhecimento de curto e de longo 

prazo, após RTFOT e PAV, respectivamente, pelo fato da fadiga tratar-se de um 

desgaste a mais longo prazo. Para estabelecimento deste critério, foi considerada 

também a minimização da energia dissipada pelo pavimento, sendo a mesma, sob a 

aplicação de ciclos de deformação controlada em um pavimento fino, proporcional a 

G* * sen δ.68 

Uma vantagem em se conduzir a análise reológica em equipamentos como o 

DSR é a possibilidade de se medir as propriedades de interesse em condições 

próximas as condições de uso do pavimento asfáltico. No caso da temperatura, o 

uso de um pavimento é normalmente da ordem de 60 °C, podendo os testes em 

DSR ser conduzidos próximos a esta temperatura. Além disto, a freqüência aplicada 

sobre o corpo de prova durante o ensaio pode ser relacionada às condições de 

tráfego a que o material é submetido. Considera-se que freqüências de 10-2 a 102 

rad/s simulam o tráfego normal e freqüências mais elevadas simulam tráfego de 

maior velocidade, sendo que uma freqüência de 10 rad/s equivale à velocidade de 

90 km/h e de 1 rad/s equivale a uma velocidade de 8 km/h.5 As especificações 

Superpave incluem uma faixa de temperatura de serviço de pavimentação, tráfego, 

velocidade de veículos e não apenas uma temperatura de 25°C como os ensaios 

empíricos de penetração, dutilidade e recuperação elástica. 
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Em certos casos pode haver a necessidade de uma avaliação das 

propriedades reológicas de um ligante asfáltico em intervalo de freqüência maior ou 

em tempo de aplicação do carregamento mais longo, parâmetros que podem estar 

acima da capacidade de medida do equipamento. Medidas das propriedades 

reológicas em intervalos de freqüência maiores podem ser feitas a partir de ensaios 

realizados em diversas temperaturas para um mesmo intervalo de frequência e pela 

aplicação do Princípio de superposição tempo-temperatura (PSTT) com geração de 

uma curva mestra na temperatura de interesse. Tal princípio pode ser usado 

baseado no fato de que muitos autores consideram os ligantes asfálticos como 

materiais termoreologicamente simples.69 

Para a construção da curva mestre, escolhe-se como temperatura de 

referência, geralmente 25 °C, sendo os valores obtidos em ensaios de varredura de 

freqüências realizados em outras temperaturas transladados na escala tempo, para 

que todas as curvas se fundam em uma única função suavizada. O fator de 

deslocamento, aT, pode ser descrito em função da temperatura pelas equações de 

Arrhenius ou Williams-Landel-Ferry (WFL).70-73 

O efeito do polímero nos parâmetros reológicos após a sua incorporação no 

asfalto pode ainda ser avaliado através de curvas de Black, que são construídas 

plotando-se G* em função de δ.8,74 

As especificações Superpave continuam sendo utilizadas como referência nos 

Estados Unidos para asfaltos modificados com polímeros, apesar da maioria dos 

testes conduzidos para definição destas terem sido feitos em asfaltos convencionais. 

Ressalta-se, entretanto, que muitos estudiosos consideram que estes testem não 

medem completamente a melhora de desempenho obtido com a modificação do 

asfalto com polímero.75 

Estudos realizados mostraram que os valores de G* * sen δ obtidos para 

ligantes asfalticos não apresentam boa correlação com resultados de fadiga 

conduzidos em laboratório com misturas asfálticas preparadas a partir dos mesmos. 

Acredita-se que a baixa correlação entre os resultados encontrados pela 

especificação Superpave e os resultados de campo devam estar relacionados à real 

condição de tensão de deformação a que o material é submetido, muito distinto das 
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condições do teste, conduzido a baixas deformações e sob pequeno número de 

ciclos. Medidas na região de viscoelasticidade linear não representam a verdadeira 

condição a que a mistura é submetida, principalmente no caso de asfaltos 

modificados.76 Em estudos conduzidos num DSR, em testes de varredura de tempo, 

o número de ciclos necessários para que haja redução do módulo complexo à 

metade do seu valor original é considerado um parâmetro de avaliação da 

resistência a fadiga do material (FIGURA 6). 

Estudos descreveram o uso de teste de varredura de tempo, conduzido em 

DSR a 10 °C e 10 Hz, para avaliação do envelhecimento sob fadiga de ligantes 

asfálticos.77 Nos testes realizados o material é submetido a deformação de 0,5% 

para asfaltos puros ou valores entre 0,5 e 2% para asfaltos modificados, sendo 

monitorado o valor do módulo complexo com o tempo. O valor estabelecido como 

parâmetro para falha por fadiga corresponde ao tempo (número de ciclos) 

necessário para que seja observada queda de 50% em relação ao módulo complexo 

inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6 - Curvas de G* determinada em teste de fadiga em DSR.68 

 
 

Novos testes mais apropriados para avaliação da resistência a deformação de 

ligantes asfálticos modificados tem sido desenvolvidos pelo National Cooperative 

Highway Research Program (NCHRP).75 No teste de repeated creep conduzido em 

DSR, pode-se determinar de forma mais direta e efetiva a resistência do ligante ao 
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acúmulo de deformação sob repetidos ciclos de carga constante. Neste teste, sob 

ciclos sucessivos, uma tensão cisalhante é aplicada ao material durante um tempo 

determinado e em seguida removida para que o material relaxe e recupere parte da 

deformação que sofreu, conforme ilustrado na Figura 7. Em teste de repeated creep 

com 100 ciclos, uma tensão de cisalhamento entre 30 e 300 Pa é aplicada durante 1 

s e aliviada por 9 s para relaxação, quando podem ser avaliados o módulo viscoso e 

a razão de deformação do material dada pela relação entre El/Ep (deformação após 

9 s de relaxação/deformação após 1 s de aplicação de tensão). Foi definido o 

parâmetro Np, sendo este o número de ciclos necessários para início da propagação 

de trincas, como avaliação da resistência a fadiga, em testes de carga cíclica, 

também realizada em DSR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7 - Princípio do teste de repeated creep.94 

 
 

Foi também foi sugerida a realização do teste de repeated creep (teste 

Multiple Stress Creep and Recovery – MSCR) em DSR, na temperatura máxima do 

grau de performance do asfalto (PG), com o material obtido após teste de 

envelhecimento em estufa (RTFOT).78 Neste teste são aplicados vinte ciclos de 10 s, 

sendo que para os dez primeiros é aplicada uma tensão de 100 Pa e para os demais 
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uma tensão de 3.200 Pa. Em todos os ciclos a tensão é aplicada por um de 1 s e 

relaxada por 9 s, como esquematizado na Figura 8a. A primeira etapa do teste 

simula uma condição de tráfego normal e a segunda, de tráfego intenso, com o 

objetivo se avaliar a habilidade do material em manter sua resposta elástica. Durante 

o método acompanha-se a deformação do material com o tempo, como ilustrado na 

Figura 8b. Ao final do teste calcula-se a percentagem de recuperação média para 

cada um dos dez ciclos, sendo que para cada ciclo o cálculo é feito da seguinte 

maneira: 

% de recuperação em um ciclo ε τ = (ε10 - ε1) *100 / ε1 

% de recuperação média = Σ (ετ) / 10     (de N=1 a 10) 

onde: 

ε0 é o valor da deformação no início da etapa de creep, logo no início da 

aplicação da tensão 

εc é o valor da deformação ao final da etapa de creep, isto é, após em 1 s 

εr é o valor da deformação ao final da etapa de recuperação, isto é, após em 

10 s 

ε1 é o valor ajustado do final da etapa de creep, sendo igual a εc - ε0 

ε10 é o valor ajustado do final da etapa de recuperação, sendo igual a εr - ε0 

A percentagem de recuperação obtida neste método é afetada pelo tipo e 

quantidade de polímero utilizado na amostra de asfalto modificado. É sugerido que o 

valor da percentagem de recuperação obtido no nível de maior tensão seja um 

indicador da eficiência do polímero usado, sendo considerado que um valor superior 

a 15% determinaria um ligante com propriedades elastoméricas adequadas para o 

uso. 

Testes de repeated creep tem sido utilizados para avaliação de ligantes 

modificados com resultados positivos, demonstrando a sensibilidade deste método 

na identificação do efeito do polímero, da origem do asfalto e dos aditivos utilizados 

na performance do ligante asfáltico.79-81 Os trabalhos apresentam correlação entre a 

deformação de pavimentos e os resultados de teste de creep dos ligantes utilizados 

em sua construção, mostrando melhor correlação entre estes parâmetros em relação 



 

  25 

T
e
n
s
ã
o

tempo

tempo

D
e
fo
r
m
a
ç
ã
o

100 Pa

3200 Pa

1 10

T
e
n
s
ã
o

tempo

tempo

D
e
fo
r
m
a
ç
ã
o

100 Pa

3200 Pa

1 10

 

Tempo, s 

 Deformação recuperada 

 

Deformação não recuperada 

D
ef

o
rm

aç
ão

,%
 

D
ef

or
m

aç
ão

 (
%

) 

Tempo (s) 

Deformação recuperada  

Deformação não recuperada  

aos utilizados na metodologia Superpave.80,81 A especificação AASHTO M 320-09 já 

inclui o ensaio de MSCR – ensaio repetido de fluência e relaxação com limites de 

compliância não recuperável – Jnr, levando em conta o tipo de tráfego – S, H e V 

(standard, hig and very high traffic load). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8 - a) princípio do teste de Multi-Stress Creep and Recovery; b) deformação versus 

tempo para um ciclo de creep.80 

 
 

Em estudo realizado por D’Angelo82 é avaliada a influência da temperatura do 

teste nos resultados obtidos em testes de repeated creep, sendo sugerida a 

realização, dos mesmos, na temperatura de uso do pavimento, considerada 64 °C, 

de modo a refletir condições mais próximas à realidade. Esta modificação torna 
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ainda mais direta a comparação entre desempenho de diferentes ligantes. O estudo 

sugere ainda a adoção de diferentes limites para condições de tráfego normal, 

intenso e pesado. 
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3 OBJETIVOS 

Esta tese teve como objetivo principal avaliar o efeito de diferentes agentes 

compatibilizantese e reticulantes no comportamento reológico de misturas asfálticas 

modificadas com o elastômero termoplástico SBS. Também foi objetivo deste 

trabalho avaliar a influência da estrutura do SBS, se linear ou radial, no 

comportamento dos ligantes modificados. 

Para tanto foi utilizado um ligante asfáltico convencional usado normalmente 

em pavimentação de rodovias no Brasil, e um SBS com estrutura linear e outro com 

estrutura radial, sendo as misturas preparadas segundo procedimento padronizado, 

já descrito na literatura. Foram avaliados como agentes compatibilizantes o óleo 

aromático, óleo de xisto e óleo de pneu, e como agentes de reticulação o enxofre e 

misturas de tiurans-enxofre. Para avaliação do efeito dos aditivos nas propriedades e 

no comportamento reológico das misturas modificadas com SBS, foram preparadas 

misturas com e sem os aditivos, as quais foram analisadas quanto a: 

a) análises convencionais: penetração, recuperação elástica e ponto de 

amolecimento; 

b) análise de viscosidade Brookfield; 

c) análise da morfologia dos ligantes por microscopia ótica de fluorescência; 

d) análise da estabilidade dos ligantes a estocagem; 

e) caracterização reológica do ligante através de diversos testes em reômetro 

de cisalhamento, esta última, o foco principal do estudo. 
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4 EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

Neste trabalho foram utilizados um tipo de ligante asfáltico, dois tipos de 

copolímeros SBS, três tipos de óleos compatibilizantes e quatro sistemas de 

reticulação a base de enxofre, descritos a seguir: 

Ligante asfáltico: 

O cimento asfáltico de petróleo utilizado neste trabalho foi o CAP 50-70 

proveniente de Refinaria Henrique Lage – REVAP de São Paulo. O asfalto foi 

fornecido pela refinaria em duas latas de 20 litros. O material recebido foi aquecido 

em estufa a 100 °C, agitado e transferido para latas de ¼ de galão, as quais foram 

armazenadas em local seco em laboratório. O Certificado de Qualidade do material 

fornecido pelo fabricante pode ser visto na Figura 9. 
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FIGURA 9 - Certificado de ensaio do CAP 50-70 utilizado nos testes. 
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Polímeros: 

Foram utilizados dois copolímeros de SBS na forma de crumb, o SBS 

Coperflex TR1073 de estrutura linear, e o SBS Coperflex TR4071 de estrutura radial, 

provenientes Lanxess EB (antiga Petroflex Indústria e Comércio S.A.), cujas 

características podem ser averiguadas na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Características dos copolímeros de SBS linear (TR 1073) e radial (TR 4071) 

Propriedade TR 1073 TR 4071 

Massa molar média em massa* 157169 353164 
Polidispersão 1,077 1,086 
Teor de dibloco (%) – 14 
Índice de fluidez, 200 °C / 5 kg (g/10 min) 0,17 - 
Estireno combinado (%) 29,5 30,1 
Módulo a 300% (Mpa) 2,2 3 
Tensão de ruptura (Mpa) 20,5 16,5 
Alongamento de ruptura (%) 750 660 
Dureza (shore A) 71 82 

*Resultados de cromatografia de permeação em gel (GPC), utilizando set de colunas: HT5, HR-4, 
HR5E e HR3, detector de índice de refração (Waters 2414), solução de polímero em THF (0,1%) e 
curva padrão de poliestireno. 
 
 

Óleos compatibilizantes: 

Foram utilizados três tipos de óleos, a saber: 

− extrato aromático neutro pesado, neste trabalho chamado de óleo 

aromático, fornecido pela Refinaria Duque de Caxias, com especificação 

conforme o Certificado de Qualidade apresentado Anexo; 

− agente rejuvenescedor AR5, neste trabalho chamado de óleo de xisto, 

fornecido pela Unidade de Negócio da Industrialização do Xisto (SIX) de 

São Mateus do Sul, PR, com especificação conforme certificado Anexo; 

− óleo de recuperação de pneu, neste trabalho chamado de óleo de pneu, 

fornecida como amostra pelo Grupo Sílex. 

Agentes de ligação:  
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Foram utilizados como agentes de ligação (reticulantes): 

− enxofre, na forma de uma dispersão aquosa a 50% preparada em moinho 

de bolas, a partir da mistura de 50 partes de enxofre, 2 partes de naftaleno 

sulfonato de sódio (dispersante), 0,5 partes de bentonita e 47 partes de 

água; 

− três sistemas de reticulação formados por enxofre, em baixo teor e um 

acelerador doador de enxofre do tipo tiuram: monosulfeto de 

tetrametiltiuram (TMTM), fornecido pela Flexys Indústria e Comércio Ltda., 

na forma de pó e na forma de dispersão a 36%; 

− disulfeto de tetrametiltiuram (TMTD), fornecido pela Flexys Indústria e 

Comércio Ltda., em forma de pó. 

Lista de equipamentos: 

Foram utilizados nesta tese os seguintes equipamentos: 

− Reômetro de cisalhamento dinâmico, modelo CSA II da TA Instuments, 

com banho termostático da Julabo; 

− Microscópio de fluorescência modelo CX41, da Olympus; 

− Misturador de alto cisalhamento, marca ROSS, modelo; 

− Misturador de baixo cislhamento, marca IKA, modelo; 

− Viscosímetro Brookfield, modelo DVII+, tipo RVT, com uma unidade 

Thermocel; 

− Dutilômetro, marca Soloteste – aparelho  ara determinação da ductibilidade 

em materiais betuminosos. Possui cuba inteiramente construída em aço 

inoxidável, motor com velocidade regulável, dispositivo de desligamento no 

fim do curso e régua graduada para medição da ductibilidade. Possibilita o 

ensaio de até três amostras simultaneamente; 

− Banho termostático; 

- Aparelho medidor do ponto de amolecimento (anel bola), marca Soloteste – 
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aparelho para medição do ponto de amolecimento de materiais 

betuminosos através do princípio do anel e bola. Acompanha: 1 copo 

becker de vidro resistente à altas temperaturas; 2 esferas; 2 anéis 

metálicos para amostra; 1 suporte metálico; 2 guias para anel e bola; 

− Penetrômetro universal, semi automático, marca Soloteste, possui sistema 

que solta a haste de penetração por sistema elétrico e a trava após 

passado o tempo programado (variável de 1 a 99 segundos); 

− Estufa; 

− Estufa rolling thin film oven da Despatch; 

− Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC), modelo 2910 modulated da TA 

Instruments. 

4.2 PREPARAÇÃO DOS LIGANTES MODIFICADOS 

As misturas asfalto-polímero foram preparadas em misturador de alto 

cisalhamento HSM-100lC, da marca Ross, conforme fluxograma apresentado na 

Figura 10. Para tal foi adicionado o CAP, sendo este aquecido a 160 °C, seguido da 

adição lenta do polímero (por cerca de 5 min) sob agitação a 1.500 rpm, 

permanecendo nestas condições por 15 min. A seguir a rotação foi elevada para 

5.000 rpm e o sistema agitado por 40 min entre 180 a 190 °C. Nas misturas com 

adição de óleo, este foi misturado previamente ao CAP, sob agitação a 500 rpm por 

10 min antes da adição do polímero. No caso de adição de reticulante na mistura, 

este foi adicionado 15 min após o início da adição do polímero, quando este já se 

encontrava suficientemente disperso na massa asfáltica, de forma a favorecer uma 

melhor interação polímero-enxofre-asfalto. 

Procedimentos de preparação de ligantes asfálticos modificados com 

polímeros similares ao adotado neste trabalho também se encontram descritos na 

literatura, com variações nas condições de operação: tempo, temperatura e 

rotação.7-8,27 Neste trabalho o tempo total adotado foi aquele que permitiu garantir 

uma boa dispersão de SBS no ligante convencional, verificada através de 
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microscopia de fluorescência, em condições estabelecidas com base na literatura e 

informações coletadas junto a produtores de ligantes modificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10 - Misturadores utilizados e fluxograma do procedimento adotado. 

 
 

Os teores de polímero, óleo compatibilizante e enxofre foram definidos a partir 

de informações coletadas junto a produtores de ligantes modificados, tanto do Brasil 

como dos Estados Unidos, encontrando-se próximos dos valores adotados pelo 

mercado. 

As amostras neste trabalho foram identificadas por caracteres alfanuméricos, 

sendo M, mistura; L ou R, o tipo de polímero, se linear ou radial; 2 ou 4, o teor de 

óleo compatibilizante; AO, X ou P, o tipo de óleo compatibilizante; e S, TMTD, 

TMTMp ou TMTMd, o sistema reticulante. Assim a amostra ML2AOS representa 

uma mistura (M) contendo 3,5% de SBS linear (L), 2% de óleo aromático (2AO) e 

que foi reticulada com 0,2% de enxofre (S). Apesar do teor padrão de polímero ser 

3,5%, algumas amostras foram preparadas com 4,5% de SBS linear, sendo que 

neste caso o número 4.5 sucede a letra L. 

As amostras do ligante asfáltico modificadas com SBS com e sem os aditivos, 

após preparadas, foram resfriadas a 120 °C e moldadas nesta temperatura. Foram 

moldados corpos de prova para realização das análises convencionais e para os 
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testes no DSR, bem como pesada a quantidada determinada para teste de 

envelhecimento em estufa RTFOT. Uma quantidade de amostra era transferida para 

uma cápsula de alumínio, de forma a evitar aquecimento de toda a amostra para 

outras análises em reômetro. 

4.3 ANÁLISES E ENSAIOS 

4.3.1 Penetração 

A penetração é a distância em décimo de milímetros que uma agulha padrão 

penetra verticalmente em uma amostra de ligante asfáltico, segundo procedimento 

estabelecido no método ASTM D5 sendo determinada em um penetrômetro 

(FIGURA 11a).83 Para determinação da penetração a amostra é fundida, colocada 

em recipiente adequado, condicionada a 25 °C, em banho de água, e submetida à 

penetração de agulha com sobrecarga de 100+/-0,5 g durante 5 s. 

4.3.2 Ponto de amolecimento 

O ponto de amolecimento é determinado segundo método ASTM D36.84 

Neste teste a amostra é moldada em dois aneis de latão que são colocados em um 

suporte e sobre cada uma das amostras moldadas é colocada uma esfera padrão de 

aço. O conjunto (suporte, amostras e esferas) é colocado em um banho aquecido a 

uma taxa de 5 °C min (FIGURA 11b). Quando o asfalto amolece, a esfera desloca-

se para baixo até atingir um anteparo. A temperatura na qual a esfera toca o 

anteparo é o ponto de amolecimento do asfalto. 
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 a) b) 

 
FIGURA 11 - Penetrômetro e aparelhagem para ponto de amolecimento. 

 

4.3.3 Ductilidade 

A ductilidade está relacionada com a capacidade de o material suportar 

grandes deformações (alongamento) sem se romper e é determinada segundo o 

método ASTM D 113.85 Neste teste uma amostra moldada é condicionada a 

temperatura de 25 °C, sendo a seguir alongada a uma taxa de 5 cm/min até a 

ruptura. A ductilidade é a distância em cm que a amostra é alongada até o 

rompimento. 

4.3.4 Recuperação elástica pelo ductilômetro 

A recuperação elástica é a capacidade do ligante de recuperar sua dimensão 

após ter sido liberado de uma tração determinada, conforme descrito no método 

ASTM D 6084-06 procedimento A.86 O teste é conduzido em um ductilômetro, onde 

amostra moldada é estirada até 10 cm a uma velocidade de 5 cm/min e cortada no 

centro. Após 1 hora as pontas são unidas e medida a elongação final da amostra 

(FIGURA 12). Neste teste os moldes utilizados foram os mesmos do teste de 

ductilidade. A recuperação elástica é determinada segundo a relação: 

Recuperação elástica, % = [(10 – elongação final da amostra)/10]*100 
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FIGURA 12 - Moldes para determinação de recuperação elástica e dutilômetro utilizado. 

 

4.3.5 Viscosidade Brookfield 

A viscosidade dos ligantes asfálticos foi determinada em um viscosímetro 

Brookfiend, modelo DVII+, tipo RVT, com uma unidade Thermocel, para realização 

de medidas a altas temperaturas (acima de 130 °C), segundo método ASTM D 

4402.87 A amostra fundida é colocada em uma cubeta a qual é condicionada dentro 

da termocélula a temperatura desejada. A seguir, um spindle é introduzido na 

amostra e submetido a uma determinada rotação, sendo medido o torque necessário 

para manter esta rotação. Este valor é então correlacionado com a viscosidade do 

ligante, sendo indicada pelo equipamento a viscosidade do produto em centipoises. 

A Figura 13a apresenta uma fotografia do viscosímetro utilizado nesta análise. 

4.3.6 Microscopia ótica de fluorescência 

Este ensaio é utilizado para visualizar a dispersão do polímero nas amostras 

preparadas. Foi utilizado um microscópio de fluorescência modelo CX41, da 

Olympus, com aumento de 400X (40X na objetiva e 10X na ocular) (FIGURA 13b). 

Uma pequena gota de material é depositada sobre uma lâmina e coberta por uma 

lamínula para visualização no microscópio. 
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FIGURA 13 - Aparelhos utilizados neste estudo: a) viscosímetro Brookfield; b) microscópio 

ótico de fluorescência. 

 

4.3.7 Fracionamento SARA 

O fracionamento da amostra do asfalto da REVAP em saturados, aromáticos, 

resinas e asfaltenos (SARA), original e envelhecido segundo RTFOT, foi realizado 

no laboratório do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez 

de Mello (CENPES)/Petróleo Brasileiro (PETROBRAS). O equipamento usado foi um 

Cromatógrafo de camada fina (TLC)/Detetor de ionização de chama (FID) 

IATROSKAN MK5. O método Iatroscan separa por polaridade os asfaltenos, além 

dos saturados, aromáticos e resinas, em colunas capilares recheadas com sílica ou 

alumina como meio de adsorção. A solução eluída contendo os compostos e 

analisada por ionização de chama para detecção de cada um dos componentes. 

4.3.8 Teste de estabilidade a estocagem 

No teste de estabilidade à estocagem, realizado segundo método ASTM 

7173-05,88 as amostras de asfalto modificadas são colocadas em tubos de alumínio 

e mantidas em estufa a 163 °C durante 72 horas. A seguir os tubos são retirados e 

resfriados em freezer ou banho à -5 °C. Os tubos são então cortados em três 

a) b) 
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frações, sendo a do meio desprezada. Da fração do topo e do fundo do tubo, 

determina-se o ponto de amolecimento. Através da diferença do ponto de 

amolecimento destas frações avalia-se a tendência a separação de fases do ligante 

asfáltico modificado. 

4.3.9 Teste de envelhecimento a curto prazo – RTFOT 

No teste uma massa determinada de amostra de asfalto é colocada em um 

frasco cilíndrico de dimensões padronizadas, sendo este acoplado a um sistema 

giratório. Pode-se operar com oito frascos dentro da estufa, sendo que há um ponto 

de liberação de ar a uma vazão determinada direcionado a boca de um destes 

frascos. Desta forma o filme de asfalto formado com o movimento do sistema é 

aquecido por 85 minutos a 163 °C em presença de ar. Os efeitos do aquecimento e 

da presença do ar são avaliados através de ensaios realizados antes e depois do 

teste. Este método indica aproximadamente as mudanças de propriedades do 

asfalto durante a usinagem, processo conduzido a cerca de 150 °C. A Figura 14 

apresenta foto da estufa utilizada para melhor compreensão do processo. Este 

procedimento segue o método ASTM D2872.89 
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FIGURA 14 - Estufa utilizada em teste de envelhecimento a curto prazo – RTFOT. 

 

4.3.10 Análise térmica por Calorímetria Diferencial de Varredura 

As análises foram conduzidas em DSC, modelo 2910 modulated da TA 

Instruments, utilizando-se cerca de 10 mg de amostra em uma panelinha de 

alumínio, a qual é lacrada em uma prensa. Uma panelinha vazia lacrada é utilizada 

como referência, sendo ambas as panelinhas colocadas no forno do calorímetro, sob 

vazão entre 90 e 100 ml/min de nitrogênio super seco. Foram analisados por DSC as 

amostras indicadas a seguir: 

a) Asfalto: aquecimento até 200 °C a taxa de aquecimento de a 10 °C/min 

seguido de resfriamento até -80 °C, com manutenção de isotérmica por 10 

min. Novo aquecimento da amostra até 200 °C a uma taxa de 10 °C/min. 

Obtenção da curva de fluxo reverso de calor (W/g) versus temperatura e 

determinação das temperaturas de transição vítrea pelo ponto de meia 

altura das transições identificadas; 

b) Copolímeros de SBS: aquecimento da amostra até 130 °C sob taxa de 10 

°C/min, seguido de resfriamento até -130 °C. Manutenção de isotérmica por 

10 min. Novo aquecimento até 130 °C sob taxa de 10 °C/min até 130 °C. 

Registro da curva de fluxo reverso de calor (W/g) versus temperatura e 
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determinação das temperaturas de transição vítrea pelo ponto de meia 

altura das transições identificadas; 

c) Óleos compatibilizantes: aquecimento da amostra até 130 °C sob a taxa de 

10 °C/min, seguido de resfriamento até -130 °C. Manutenção de isotérmica 

por 10 min. Novo aquecimento até 130 °C sob a taxa de 10 °C/min. 

Registro da curva de fluxo reverso de calor (W/g) versus temperatura e 

determinação das temperaturas de transição vítrea pelo ponto de meia 

altura das transições identificadas. 

4.3.11 Ensaios em reômetro de cisalhamento dinâmico 

As análises foram realizadas em DSR, modelo CSA II da TA Instuments, para 

avaliação do comportamento viscoelástico de ligantes asfálticos, através da 

aplicação de uma tensão de cisalhamento oscilatória com variação de freqüência ou 

temperatura. Foram determinados o módulo complexo G*, o módulo elástico G’, 

módulo viscoso G’’, o ângulo de fase (δ) e viscosidade. Os testes de DSR foram 

baseados parcialmente na metodologia apresentada no ASTM D 7175.90 A Figura 15 

apresenta uma fotografia do reômetro utilizado neste trabalho. 

Na realização dos testes foram utilizadas duas geometrias de placas 

paralelas, uma de 25 mm de diâmetro, com um gap de 1 mm ou uma de 8 mm de 

diâmetro, com um gap de 2 mm. A mudança de geometria faz-se necessária uma 

vez que em temperaturas mais baixas ou com asfalto envelhecido ocorre um 

aumento significativo da viscosidade do ligante e há limitações de carga do 

equipamento.64 
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FIGURA 15 - Reômetro de cisalhamento dinâmico utilizado neste estudo. 

 
 

Os testes realizados encontram-se descritos a seguir: 

a) Teste de varredura de temperatura, freqüência de 10 rad/s e deformação 

de 12%, com leitura das propriedades reológicas em temperaturas iguais à 

48, 52, 58, 64, 70, 76 e 82 °C, conforme estabelecido pela metodologia 

Superpave. Procedimento controlado por software do equipamento para 

amostra normal e envelhecida segundo RTFOT, sendo que no caso da 

amostra envelhecida a deformação aplicada sobre a amostra é de 10%; 

b) Teste de varredura de freqüência na faixa de 0,1 a 100 Hz, tensões de 

cisalhamento constante e pré-determinadas, na faixa de 10 a 65 °C, com 

variações de 5 em 5 °C, para obtenção de curvas mestras para diferentes 

amostras; 

c) Teste de varredura de freqüência na faixa de 0,6 a 230 rad/s, com 

deformação de 1,25%, a diversas temperaturas; 

d) Teste de creep, a diferentes tensões de cisalhamento, tempos de 

deformação e relaxação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os ligantes asfálticos modificados com polímero foram aditivados com óleo 

compatibilizante e/ou agente de reticulação capazes de modificar o tipo de interação 

asfalto-polímero, em função, por um lado, da natureza química do óleo, e por outro 

pela reticulação entre moléculas insaturadas do asfalto e os blocos elastoméricos do 

SBS. 

Sabe-se que a adição de 3,5% de SBS ao asfalto reduz sua plasticidade e 

melhora suas propriedades reológicas. No entanto, uma boa performance do ligante 

asfáltico modificado durante a sua vida útil depende significativamente do processo 

de mistura e da estabilidade deste durante sua estocagem previamente a sua 

utilização. Os aditivos favorecem tanto o processo de mistura quanto a estabilidade 

do ligante asfáltico devido a uma maior e melhor interação química e física em nível 

molecular, o que favorece a formação de uma rede polimérica distribuída na massa 

asfáltica, com conseqüente modificação das propriedades reológicas. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO LIGANTE ASFÁLTICO (CAP) E DOS 

ÓLEOS COMPATIBILIZANTES 

Os valores das propriedades do ligante asfáltico convencional, antes e após o 

teste de envelhecimento em RTFOT, estão apresentados na Tabela 4. Observa-se 

pela diminuição dos valores penetração que houve envelhecimento do asfalto, ou 

seja, endurecimento do asfalto, com aumento da viscosidade e do ponto de 

amolecimento. O envelhecimento é uma conseqüência da oxidação das frações 

mais leves que se tornam mais pesadas, ocasionando um leve aumento na 

concentração de resinas e asfaltenos, e conseqüente diminuição de saturados e 

aromáticos. A variação destas frações pode ser verificado através de análise SARA 

do ligante antes e após o envelhecimento, onde se observa redução de arométicos, 

aumento de resinas e asfaltenos. O valor do Ic igual a 0,39 indica que o asfalto já 

apresenta uma característica mais para o tipo gel, com uma certa resposta elástica, 

sendo esperada certa dificuldade na compatibilização deste material com polímeros. 
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TABELA 4 - Propriedades convencionais e análise SARA do ligante asfáltico convencional 

RTFOT 
Propriedades 

Antes Após 
Método 

Penetração (dmm) 51 31 ASTM D-5 

Ponto de amolecimento (°C) 47 54 ASTM D-36 

Viscosidade Brookfield a 135 °C 425 612,5 ASTM 4420 

Viscosidade Brookfield a 145 °C 287,5 400 ASTM 4420 

Viscosidade Brookfield a 155 °C 212,5 262,5 ASTM 4420 

Viscosidade Brookfield a 175 °C 150 175 ASTM 4420 

Dutilidade (cm) > 100 ... ASTM D-113 

Análise SARA:   TCL/FID 

  Saturados (%) 8,0 7,0 ... 

  Aromáticos (%) 40,0 36,0 ... 

  Reninas (%) 32,0 36,0 ... 

  Asfaltenos (%) 20,0 21,0 ... 

Temperatura de Transição Vítrea 
(°C) 

-32,37/16,36 ... DSC 

Índice de instabilidade coloidal 0,39 0,39 ... 

 
 
 

A Tabela 5 apresenta os valores das frações SARA dos óleos 

compatibilizantes utilizados, ou seja, do óleo aromático, de xisto e de pneu, de forma 

a permitir uma comparação das suas principais características químicas. 

Pode-se verificar que todos os óleos apresentam uma característica 

predominantemente aromática, o que contribui de forma significativa para uma 

melhor compatibilidade entre o SBS e o asfalto utilizado, que por apresentar Ic de 

0,39 não apresenta boa afinidade com polímeros. Por outro lado, observa-se o teor 

mais elevado (27%) de resinas no óleo de xisto, que pode favorecer uma melhor 

estabilização da fração dos asfaltenos presentes no asfalto, conforme o modelo de 

Yen, no qual esta fração do asfalto forma uma dispersão coloidal estabilizada pela 

fração de resinas, o que corrobora os resultados observados relativos a melhor 

compatibilização encontrada nas amostras do ligante aditivado com óleo de xisto. 

O óleo de pneu é um óleo mais leve que os demais, sendo que a 450 °C já 

apresenta 83% de evaporação de sua massa, enquanto o óleo aromático apresenta 

somente 28% e o de xisto, 51%. A 163 °C, temperatura de envelhecimento da 

RTFOT, enquantoo óleo de pneu perde 7% de sua massa, enquanto os demais 
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apresentam perdas inferiores a 1%. Para ligantes preparados com óleo de pneu é 

esperado que haja uma perda de material durante o teste de envelhecimento, o que 

pode ocasionar variações significativas no comportamento do ligante durante o 

processo de oxidação. 

Com relação à densidade os óleos, um valor mais baixo e próximo a 

densidade do polímero é observado para o óleo de pneu. Assim, o inchamento do 

polímero nos diferentes óleos pode ocasionar alteração da densidade da rede 

polimérica formada através da matriz asfáltica, fator que pode ser determinante para 

estabilidade do ligante a estocagem a alta temperatura. 

O valor do ponto de fulgor de 42 °C determinado para o óleo de pneu torna 

seu uso proibitivo por questões de segurança, uma vez que temperaturas bem mais 

elevadas são encontradas no processamento do asfalto. A avaliação deste óleo foi 

mantida apesar deste fator, em função do apelo ecológico que seu uso envolve, mas 

deverão ser realizadas alterações em seu processo de produção para eliminação 

das frações mais leves no sentido de ajustar este parâmetro a limites considerados 

seguros. O teste de determinação do ponto de fulgor do óleo aromátrico não foi 

realizado, sendo que pela sua especificação o mesmo deve ser superior a 204 °C. 
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TABELA 5 - Caracterização dos óleos compatibilizantes 

Óleo 
Propriedades 

Aromático Xisto Pneu 

Análise SARA    

Saturado (%) 6,0 12 15 

Aromático 88 56 69 

Resina 5,5 27 13 

Asfalteno 0,9 4,7 2,6 

Destilação fracionada, massa 
recuperada em % 

   

à 163 °C < 1 < 1 7 

à 450 °C 28 51 83 

à 500 °C 71 72 95 

Viscosidade a 60 °C, cPa 218 311 33b 

Densidade a 20/4 °Cc 1,0013 0,9987 0,9347 

Ponto de fulgor, °C 204 d --- 42 

Tg (°C) -38 -38 -80 

Obs.:  a valor determinado em viscosímetro Brookfield, b valor determinado a temperatura de 25°C 
em função da volatilidade do óleo, c valores determinados em densímetro digital no CENPES, d 
ponto de fulgor mínimo do óleo aromático conforme especificação da Refinaria Duque de 
Caxias (REDUC). 

 
 

5.2 AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DOS LIGANTES ASFÁLTICOS 

COM SBS E ADITIVOS 

A análise da morfologia dos ligantes asfálticos modificados normalmente é 

avaliada por microscopia ótica de fluorescência, que permite estimar 

qualitativamente a compatibilidade entre os componentes da mistura através da 

dispersão do polímero na matriz asfáltica. A qualidade da dispersão do polímero na 

matriz asfáltica, se melhor ou pior, está relacionada com a homogeneidade ou não 

da distribuição dos pontos claros que aparecem devido a fase polimérica, ou seja, 

devido ao SBS inchado na fração maltênica, no fundo escuro, que é a fase 

asfáltica.24 

A Figura 16 mostra micrografias de Microcospica Ótica (MO) das misturas do 

ligante asfáltico com SBS linear sem (ML) e com (MLS) enxofre como agente 
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reticulante (0,2% ativo), e somente com SBS radial (MR). Verifica-se que para 

mesmas condições de mistura houve uma melhor compatibilização entre o ligante 

asfáltico e o SBS linear que a observada entre o ligante e o SBS radial, o que é 

evidenciado pela presença de pontos brancos menores e mais bem distribuídos ao 

longo da matriz mais escura, relacionados a uma melhor dispersão no caso do 

polímero linear. É possível inferir que o SBS linear se dispersa melhor na fração 

maltênica devido a mais fácil interação que sua estrutura linear propicia. Estando 

mais livres, as cadeias podem se solubilizar com maior facilidade, apresentando um 

inchamento mais rápido e efetivo. Uma vez que o inchamento é mais significativo na 

fração butadiênica1,8, há no caso do polímero radial certo impedimento espacial à 

interação desta com a fração maltênica, uma vez que a mesma encontra-se, de 

certa forma, protegida pelas extremidades estirênicas (esquema das estruturas 

apresentado na Figura 4). Além disto, uma vez que o massa molar do polímero 

linear é mais baixo, as cadeias podem separar-se mais facilmente (comparando-se 

uma mesma massa de polímero), o que permite uma melhor dispersão do polímero 

na matriz asfáltica. 

O aspecto observado nas micrografias do ligante modificado com SBS linear 

é similar ao apresentado em outros estudos, estando a diferença de dispersão 

(tamanho e espalhamento dos pontos brancos) relacionada às condições de preparo 

de amostra.37,91 

Há uma melhora significativa da misturado ligante asfáltico com SBS linear 

quando se adiciona agente reticulante, não se observando formação de duas fases. 

Descrição similar de comportamento foi mencionado em estudos de modificação de 

ligantes asfálticos usando enxofre como reticulante.36 A imagem obtida para mistura 

MLS mostra-se homogeneamente clara, o que denota a ocorrência de uma mistura 

mais íntima entre o SBS e o asfalto, relacionada à interação existente entre a rede 

polimérica e a matriz asfáltica. A imagem obtida é completamente distinta daquela 

da mistura somente com SBS, evidenciando o efeito significativo obtido com a 

adição de uma pequena quantidade de enxofre. Esta efetiva compatibilidade que 

passa a existir entre o asfalto e o polímero deverá impactar de forma significativa 

seu comportamento, propiciando uma melhora de desempenho dos ligantes 

modificados com adição de reticulante. Importante salientar que imagens idênticas, 
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MLS MR ML 

de aspecto homogêneo, uniforme e claro, foram obtidas com todas as misturas 

preparadas com adição de enxofre como agente reticulante, sem observar-se 

alteração em função da adição de óleos compatibilizantes, indicando que a formação 

de uma rede polimérica reticulada com a matriz asfáltica proporciona uma 

compatibilização efetiva entre estes dois produtos. As imagens não foram 

apresentadas por não apresentarem diferença em relação à apresentada na Figura 

16 para a mistura MLS. 

 

 
FIGURA 16 - Micrografias de fluorescência do CAP 50-70 com SBS linear sem (ML) e com 

reticulante (MLS) e com SBS radial (MR). 

 
Na Figura 17 observa-se o efeito da adição de óleos na morfologia dos 

ligantes com SBS linear, ficando evidente a atuação dos mesmos no aumento da 

interação e compatibilidade entre o polímero e o ligante asfáltico. As amostras 

preparadas com xisto (ML2X e ML4X) apresentaram diferenças significativas, com 

imagens bem mais claras e homogêneas em relação às demais, o que demonstra 

uma maior eficiência deste óleo em dispersar o polímero no asfalto. Apesar da 

amostra com óleo aromático mostrar uma melhora na morfologia do ligante, as áreas 

claras são maiores e não bem dispersas indicando que o agente de compatibilização 

teve uma influência mais fraca. A melhora obtida com o óleo de xisto pode ser 

relacionada com sua composição química, uma vez que apresentando uma 

polaridade ligeiramente maior que o óleo aromático e um caráter mais saturado, pois 

apresenta maior teor de saturados e resinas, permite um maior inchamento da 

fração polibutadiênica do SBS e promove a formação de uma rede polimérica mais 

efetiva. 
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FIGURA 17 - Micrografias de fluorescência do CAP 50-70 com SBS linear (ML) e com óleo 
de xisto (ML2X e ML4X) e aromático (ML2A0). 

INFLUÊNCIA DOS ADITIVOS NA ESTABILIDADE A ESTOCAGEM DO 

LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO COM SBS 

Devido à diferença entre os parâmetros de solubilidade e de densidade do 

SBS e do asfalto, ocorre uma separação de fases em asfaltos modificados com este 

polímero durante estocagem a temperatura elevada.36 Este efeito, observado em 

laboratório através de teste do estabilidade a estocagem, mostra que amostras de 

ligante quando colocadas em um tubo em posição vertical e mantidas em estufa a 

163 °C durante 72 horas, podem apresentar migração do polímero para o topo do 

tubo. Através da diferença entre os pontos de amolecimento destas frações de topo 

e base, avalia-se a tendência a separação de fases, uma vez que a migração do 

polímero para o topo tende a elevar o ponto de amolecimento da fração do topo e, 

consequentemente, a diferença desta propriedade entre as duas frações. 

Os valores da temperatura de amolecimento das frações de topo e fundo de 

amostras dos ligantes modificados estão apresentados na Tabela 6. Pela 

especificação da ANP (TABELA 2), a diferença entre os pontos de amolecimento de 

topo e fundo não deve ser superior a 5 °C para ligantes modificados com SBS, 

sendo este valor uma referência de resultado satisfatório no teste de estabilidade a 

estocagem, embora não tenha havido neste estudo um compromisso em atender a 

qualquer especificação. Tomando-se o valor de 5° como referência, verifica-se que 

ML ML2X ML4X ML2AO 
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os ligantes modificados com SBS apresentam claramente uma tendência a 

instabilidade, havendo uma diferença em torno de 16° e acima de 26° para os 

ligantes modificados com SBS linear (ML) e radial (MR), respectivamente. No caso 

do ligante modificado com SBS radial, a migração do polímero foi tão intensa que a 

amostra do topo apresentou aspecto borrachoso quando resfriada, o que dificultou a 

determinação de seu ponto de amolecimento, uma vez que até temperatura de 80 

°C não houve fluxo do material, sendo o teste interrompido neste ponto em função 

do aparecimento de bolhas no fluido de aquecimento do banho (água). A pior 

estabilidade do ligante modificado com SBS radial corrobora com o resultado 

observado em sua morfologia por MO que mostra menor compatibilidade do SBS 

radial em relação ao SBR linear. 

 
TABELA 6 - Temperaturas de topo e fundo – teste de estabilidade a estocagem 

Temperatura (°C) 
Amostra 

Topo Fundo (T topo – T fundo) 

ML 69,5 53,8 15,7 

MR > 80,0 53,3 > 26 

ML2AO 59,5 52,0 7,5 

ML2X 58,0 52,0 6,0 

ML4X 58,0 51,4 6,6 

MLS 63,0 62,2 0,8 

MLS2AO 62,2 62 0,2 

 
 

Por outro lado, observa-se uma melhora significativa da estabilidade dos 

ligantes modificados com SBS contento óleos compatibilizantes, cuja diferença de 

temperatura entre o topo e o fundo cai para valores da ordem de 7,5 a 6°. Tal fato 

pode ser atribuído a um maior inchamento do polímero com a adição do óleo, 

acarretando um aumento do seu volume, o que dificultaria sua difusão através da 

massa asfáltica. Além disto, a densidade dos óleos aromático e de xisto sendo mais 

próximas da densidade do asfalto, o polímero inchado fica mais denso e, portanto, 

com densidade mais próxima a do asfalto ou do meio em que se encontra. 

A adição de um agente reticulante ao ligante asfáltico com ou sem agente 

compatibilizante melhora significativamente a estabilidade do mesmo. Tal efeito está 

relacionado à formação de ligações sulfídicas entre compostos insaturados 
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presentes no asfalto e ligações duplas da fração butadiênica dos copolímeros em 

bloco SBS. As ligações químicas formadas fixam de certa forma o polímero na 

matriz asfáltica evitando a migração do mesmo, independente da presença ou não 

de agentes compatibilizantes. O aumento da estabilidade a estocagem é uma 

evidência clara da formação de ligação entre o polímero e o asfalto pelo reticulante. 

Alguns esquemas de ligações possíveis entre o polímero e o asfalto através 

da ação de enxofre são apresentados na Figura 18, onde R é formado por um bloco 

terminal de estireno e uma parte de cadeia polibutadiênica. O mecanismo de tais 

reações não é bem conhecido, podendo haver interferência de outros compostos 

presentes no asfalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 18 - Esquemas de ligações possíveis entre o polímero e o asfalto, através da ação 

de enxofre. 
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A comparação de uma propriedade reológica das frações de topo e fundo do 

ligante modificado após o teste de estabilidade a estocagem permite também 

verificar se houve ou não migração do polímero para o topo. A Figura 19 mostra 

curvas de tan δ versus freqüência de amostras de topo e fundo dos ligantes 

asfálticos modificados com SBS linear, SBS radial e SBS linear contendo apenas 

agente reticulante, já que neste caso houve redução drástica na diferença de 

temperatura de ponto de amolecimento entre as amostras Quanto menor o valor de 

tan δ mais elástico o material. Assim, pode-se observar que as amostras do topo de 

ligantes modificados com SBS linear e radial apresentam característica mais elástica 

em função de um maior teor de polímero, ocasionada pela migração deste para o 

topo. É possível verificar que este efeito é particularmente marcante para amostra 

modificada com SBS radial (MR), mostrando a baixa estabilidade da mistura já 

observada no teste para tal. No caso da amostra modificada com SBS linear e 

reticulante (MLS), as curvas de tan δ das frações de topo e fundo praticamente se 

sobrepõem, evidenciando que não há separação do polímero. Este resultado 

demonstra mais uma vez a melhora significativa no desempenho do ligante 

modificado proporcionada pelo uso deste aditivo, uma vez que a mistura poderá ser 

estocada a altas temperaturas sem que haja problema quanto à homogeneidade do 

material durante a estocagem, descarga e uso do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 19 - Curvas de tan δ versus freqüência das amostras de topo e fundo de ligantes 
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modificados com SBS linear (ML) e radial (MR) e com SBS linear e 0,2% de 
enxofre (MLS). 
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Para ligantes asfálticos modificados com SBS e enxofre, a adição de óleos 

compatibilizantes nestes não produz alteração significativa, o que demosntra o efeito 

significativo do reticulante na formação de ligações químicas entre polímero-asfalto. 

A Figura 20 apresenta as curvas tan δ em função da freqüência para amostras de 

topo e fundo de ligantes modificados com SBS e enxofre, com os diferentes óleos, 

submetidas ao teste de estabilidade a estocagem. Neste caso não houve variação 

significativa entre as curvas de tan δ, o que mostra mais uma vez a efetividade do 

reticulante na estabilização do ligante a estocagem, reforçando a proposta de 

formação de ligações químicas efetivas entre polímero-asfalto. Wen et al.50, em 

estudo sobre o uso de agentes de vulcanização para ligantes, propuseram que as 

reações com o enxofre ocorreriam com o carbono vicinal das ligações duplas da 

fração butadiênica, que resultaria em aumento da massa molar do polímero, com 

conseqüente melhoria de suas propriedades. Já em outro momento, Wen et al.9 

correlacionam a estabilidade a estocagem de ligantes com as possíveis interações 

formadas entre polímero e asfalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20 - Curvas de tan δ versus frequência das amostras de topo e fundo de ligantes 

modificados com SBS linear e enxofre, com diferentes óleos (MLS4AO, 
MLS4X e MLS4P). 
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5.4 EFEITO DO POLÍMERO E DE ADITIVOS NA VISCOSIDADE 

BROOKFIELD DOS LIGANTES ASFÁLTICOS MDIFICADOS 

A viscosidade de um material reflete a sua resistência a deformação quando 

submetido à ação de uma força, a qual resulta do tipo de interação existente entre 

as cadeias moleculares quando submetidas a tensões de cisalhamento.92 

Na dissolução de um polímero em um líquido, a interação entre estes 

ocasiona uma variação dos parâmetros hidrodinâmicos do polímero bem acima 

daqueles em seu estado não solvatado. A interação entre as partículas de soluto e 

solvente, que apresentem grande diferença em tamanho, afeta as propriedades de 

fricção da mistura e geram um aumento de viscosidade. Este aumento vai depender 

da massa molecular e da estrutura do polímero (soluto), bem como da natureza do 

solvente, uma vez que o novelo polimérico poderá sofrer expansão maior ou menor 

dependendo do tipo de interação polímero-solvente. Quanto maior a afinidade entre 

polímero e solvente, maior será o volume efetivo do novelo polimérico na solução e 

maior será a viscosidade.93 

Considerando que há uma diferença significativa entre a massa molar média 

do polímero e do asfalto, pode-se avaliar a variação da viscosidade dos ligantes 

modificados em função da adição de aditivos sob o ponto de vista exposto 

anteriormente. O polímero quando dissolvido no asfalto é solvatado pela fração 

maltênica, com a qual tem maior compatibilidade, e sofre inchamento, o que afeta 

sua interação com o CAP, resultando em um aumento de viscosidade. A Figura 21a 

ilustra a variação da viscosidade Brookfield em função da temperatura do CAP puro 

e do modificado com polímero com e sem óleo, na qual se pode verificar que a 

presença do polímero ocasiona um aumento na viscosidade do ligante asfáltico em 

todas as temperaturas analisadas. A adição do SBS com alta massa molar, superior 

a do asfalto, aumenta a interação entre as cadeias macromoleculares e as 

macromoléculas do asfalto, bem como as forças de fricção entre estas, e assim a 

resistência ao fluxo. A viscosidade de ligante modificado com SBS radial ou TR 4071 

(MR) apresenta viscosidade bem superior à observada para o ligante com igual teor 

de SBS linear ou TR 1073 (ML), já que a massa molar da SBS radial é cerca de três 
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vezes maior que aquela do SBS linear. A princípio, o fato da TR 4071 ter uma 

estrutura radial poderia ocasionar um menor efeito na viscosidade em relação ao 

SBS linear, em função do polímero apresentar menor volume hidrodinâmico, 

entretanto esta observação só é válida para polímeros com massas molares 

semelhantes. 

A adição dos agentes compatibilizantes utilizados neste estudo, ou seja, óleo 

aromático, de xisto ou de pneu, ocasiona uma redução da viscosidade do ligante 

modificado com SBS. Este decréscimo se deve ao efeito de plastificação dos óleos 

de massa molar bastante inferior ao ligante e ao polímero. Estes proporcionam um 

deslizamento das cadeias presentes, principalmente de maior massa molar, 

reduzindo a interação e as forças de fricção entre as mesmas, bem como a 

resistência ao fluxo. Uma vez que o agente compatibilizante colabora para maior 

solvatação e inchamento do polímero, poderia se esperar um aumento da 

viscosidade pela expansão do volume hidrodinâmico das cadeias poliméricas, 

entretanto observa-se predomínio do efeito de plastificação, No entanto, mesmo com 

compatilibizante os ligantes apresentaram viscosidade superior a do asfalto 

convencional, o que mostra a ação efetiva da presença do polímero e teores de 

aditivos utilizados na viscosidade do ligante. 

A Figura 21b mostra o efeito do uso de agentes de reticulação no 

comportamento da viscosidade dos ligantes modificados com SBS linear. Verifica-se 

um aumento considerável da viscosidade em temperaturas até 140 °C, com 

elevação dos valores da faixa de 600-800 cP para faixa de 800 a 1.200 cP. Assim 

verifica-se que o agente de reticulação tem efeito mais pronunciado na modificação 

do comportamento reológico que o óleo ou agente de compatibilização, já que 

interliga de forma mais efetiva a rede inchada do SBS na matriz asfáltica. Portanto, 

adição de enxofre como reticulante ocasiona um aumento bastante significativo na 

viscosidade em relação aos ligantes modificados sem reticulação. Uma vez que há 

formação de ligação química entre as cadeias poliméricas e os compostos 

insaturados presentes no asfalto, pode-se comparar este efeito ao ocasionado por 

um aumento na massa molar do polímero. De outra forma, é fácil considerar que a 

formação de ligações químicas entre moléculas e cadeias moleculares leve a 

formação de uma rede que apresente maior resistência ao fluxo sob ação uma 
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tensão. O aumento do teor de polímero no ligante de 3,5 para 4,5% (MLS e ML4.5S) 

também tem efeito significativo na viscosidade, como se observa pelos valores 

apresentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21 - Variação da viscosidade Brookfield em função da temperatura do CAP puro e 

dos ligantes: a) com SBS radial (MR) e com SBS linear sem (ML) e com óleo 
aromático (ML2AO) e de xisto (ML2X e 4X); b) e dos ligantes com SBS linear 
com enxofre (MLS e ML4.5S) e com óleo aromático (MLS2AO), de pneu 
(MLS2P) e de xisto (ML4X). 
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aplicação na pavimentação uma vez que propicia a formação de filmes mais 

espessos sobre o agregado, melhorando a adesividade destes, proporcionando ao 

pavimento uma maior resistência à umidade e as intempéries. Como a viscosidade 

do ligante modificado diminui com a temperatura, naquelas normalmente utilizadas 

para o seu processamento, ou seja, mistura com agregados, bombeamento e 

aplicação, não há diferença significativa na viscosidade do material se puro ou 

modificado com SBS, o que facilita a utilização dos asfaltos modificados. Outro 

aspecto interessante a se ressaltar é que testes de varredura de freqüência 

realizados em reômetro de cisalhamento mostram que o uso de polímeros confere 

ao asfalto um comportamento não newtoniano, onde a viscosidade decresce com o 

aumento da taxa de cisalhamento a qual o material é submetido (FIGURA 22). O 

CAP puro apresenta um comportamento praticamente newtoniano onde verifica-se 

que a viscosidade permanece praticamente constante em todo o intervalo de 

freqüência avaliado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 22 - Viscosidadede em função da freqüência para o CAP puro e das amostras do 

ligante asfáltico CAP 50-70 modificado com SBS linear (ML), contendo óleo 
aromático de petróleo (ML2AO) e com SBS radial (MR). 
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5.5 EFEITO DO POLÍMERO E ADITIVOS NAS PROPRIEDADES 

CONVENCIONAIS DO LIGANTE ASFÁLTICO 

Os ligantes asfálticos foram analisados quanto as suas propriedades  

convencionais e os resultados mostraram que a modificação destes com SBS e os 

aditivos leva a uma redução da penetração e aumento do ponto de amolecimento e 

da recuperação elástica. Portanto, tem-se um ganho na consistência e flexibilidade 

do ligante, como já observado em outros estudos.6,8,10,25-26 A TABELA 7 mostra os 

valores de penetração, recuperação elástica e ponto de amolecimento dos ligantes 

modificados em relação ao asfalto (CAP) puro. 

TABELA 7 - Resultados das análises de penetração, recuperação elástica e ponto de 

amolecimento dos ligantes modificados em estudo 

Análises 
Amostra 

Penetração (dmm) Recuperação 
elástica (%) 

Ponto de 
amolecimento (°C) 

CAP 51 – 47,0 

ML 36 80,0 57,0 

ML2A0 42 74,0 54,0 

ML2X 41 77,0 54,0 

ML4X 46 83,0 54,2 

MR 26 87,6 63,0 

ML2P 40 75,7 54,0 

ML4P 53 ... 48,8 

MLS 31 84,1 74,0 

ML4.5S 28 91,2 84,5 

MLS2AO 46 88,5 75,6 

MLS2P 46 87,6 69,4 

MLS4X 45 88,1 65,0 

MLSTMTMp 40 83,7 61,8 

MLSTMTMd 41 63,9 56,0 

MLSTMTD 47 46,5 55,0 

MLs* 37 75,0 59,6 

MLSs* 34 80,2 62,2 

ML4.5Ss* 31 90,5 70,5 

MRs* 42 82,5 69,4 

*Estas misturas foram preparadas em misturador de alto cisalhamento Silverson (modelo L4RT). 
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Os valores de penetração permitem verificar que o ligante convencional 

enrijece consideravelmente com a adição de polímeros, cuja penetração varia de 51 

para 36 dmm (15 dmm) com a adição de 3,5% de SBS linear (ML) e para 26 dmm 

(25 dmm) com igual teor de SBS radial (MR). Tal aumento da consistência e, 

portanto, da rigidez se deve a formação da rede polimérica na matriz asfáltica. De 

uma maneira geral, a adição do óleo ao ligante modificado com polímero aumenta a 

penetração, uma vez que este plastifica ou amolece a mistura, reduzindo a 

consistência do asfalto. Por outro lado, a adição do reticulante, por levar à formação 

de ligações covalentes entre o asfalto e o polímero atua de maneira inversa, 

reduzindo a penetração. Assim, os valores de penetração oscilaram entre aqueles 

do asfalto puro e do ligante com polímero, com alguns exemplos de inferiores aos 

deste último, em função da combinação de óleo e reticulantes utilizados. A adição de 

reticulante reduz um pouco mais a penetração do ligante modificado, porém não de 

forma tão significativa, como, por exemplo, o ligante modificado com 3,5% SBS 

linear e 0,2% de enxofre, que apresenta redução de 5 dmm em relação ao ligante 

sem enxofre. Os valores de penetração dos ligantes com polímero, com e sem 

enxofre, situam-se abaixo dos valores indicados para sua comercialização,31 sendo 

indicada a adição de óleo para ajuste desta propriedade. 

A adição de 2% de óleo aromático aumenta a penetração do ligante com 

3,5% de SBS linear (ML) de 36 para 42 dmm. O teor de óleo afeta a penetração, 

como pode ser observado para os ligantes com óleo de xisto ML2X e ML4X, com 

respectivamente 41 e 46 dmm de penetração. No caso de adição de 4% de óleo de 

pneu, ML4P, a penetração aumenta significativamente para 53 dmm, possivelmente 

devido a sua menor massa molar e maior favorecimento no deslizamento das 

moléculas do ligante. Os óleos aumentam também significativamente a penetração 

de amostras modificadas com reticulante, no entanto o efeito dos diferentes óleos é 

semelhante. 

Verifica-se que a recuperação elástica dos ligantes passa de praticamente 

inexistente (< 5%) para o CAP puro para valores superiores a 70% com a 

modificação com polímero, mostrando o efeito significativo do SBS, por ser este um 

elastômero termoplástico. Tal característica confere maior flexibilidade ao ligante 

asfáltico, com redução da deformação permanente e conseqüente aumento da sua 

resistência a fadiga, com grande impacto no desempenho do pavimento. Assim, a 
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adição de SBS linear ao CAP puro (ML) confere a este uma recuperação elástica de 

80%. 

Pelos resultados da TABELA 7 observa-se que os melhores resultados de 

recuperação elástica foram obtidos com a adição de enxofre como reticulante, o que 

indica que a formação de ligações químicas entre a rede polimérica e as moléculas 

presentes no asfalto torna mais efetiva e contínua a ação da mesma. 

Observa-se que a adição de óleos compatibilizantes causa geralmente uma 

pequena redução na recuperação elástica, devido ao efeito plastificante dos 

mesmos. Esta queda não é tão pronunciada, podendo nem mesmo ocorrer, uma vez 

que o polímero sendo mais solvatado por um produto de polaridade semelhante 

incha mais, tornando maior o volume da rede formada e, portanto, sua ação. Este 

efeito explica o aumento do valor da recuperação elástica do asfalto modificado com 

3,5% se SBS linear (ML), de 80 para 83% após a adição de 4% de óleo de xisto. 

Este fato corrobora a hipótese de que haja uma maior compatibilidade entre o óleo 

de xisto e o polímero, em função da composição química do óleo. 

O aumento da recuperação elástica do ligante modificado é superior se usado 

um SBS radial em vez de um SBS linear, o que mostra haver influência da estrutura 

do polímero, com melhoria da performance deste, mesmo tendo sido observada uma 

pior dispersão do SBS radial por microscopia. 

A adição de enxofre como reticulante causa um aumento significativo da 

recuperação elástica, bem como do ponto de amolecimento, uma vez que a 

formação de ligação química entre o asfalto e o polímero torna mais efetiva e 

contínua a ação deste último no ligante modificado. Dos ligantes modificados com 

SBS, somente aqueles com enxofre e óleo, atendem a especificação de grau 60/85 

da ANP.31 Cumpre salientar que isto se deve a melhora significativa de recuperação 

elástica e ponto de amolecimento proporcionado pelo enxofre e o ajuste necessário 

da penetração atingido com a adição de óleo. 

Os sistemas reticulantes alternativos ao enxofre não permitiram uma 

avaliação conclusiva. No entanto para a amostra MLSTMTMp os resultados podem 

ser considerados satisfatórios em relação a amostra MLS reticulada com enxofre, 

devendo-se avaliar outras propriedades para uma conclusão mais definitiva. Os 
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ligantes asfálticos MLSTMTMd e MLSTMTD apresentaram desempenho inferior as 

amostras modificadas somente com SBS, o que sugere que haja alguma 

deterioração da rede polimérica. 

É interessante observar que em função do uso mais extensivo dos 

parâmetros reológicos na classificação e avaliação de ligantes modificados 

verificado nos últimos anos, alguns estudos buscam correlacioná-los com suas 

propriedades convencionais. Um exemplo disto é a indicação de que uma tendência 

de decréscimo na penetração esteja associada a um aumento no módulo complexo 

do material, determinado em DSR na mesma temperatura, de 25 °C, e mesmo 

tempo de aplicação de carga, determinado como 0,4 Hz de freqüência pela 

literatura.94 A correlação mencionada é ilustrada na Figura 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23 - Módulo complexo versus penetração para cerca de 100 tipos diferentes de 

ligantes asfálticos.94 

5.6 EFEITO DO SBS NA RESISTÊNCIA DO LIGANTE A BAIXA 

TEMPERATURA 

Tradicionalmente, as propriedades dos ligantes a baixa temperatura são 

caracterizadas através de penetração e ductilidade a baixa temperatura, ponto de 

fratura Frass, medidas diretas em testes de tração ou teste de creep em BBR 

realizados a baixa temperatura. Outro parâmetro usado é a temperatura de transição 

vítrea (Tg).44 Em temperaturas inferiores a Tg os asfaltos são vítreos, duros e 

quebradiços. A partir da Tg, os materiais adquirem a capacidade de absorver as 
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forças que são exercidas sobre os mesmos, dispersando a energia através do 

movimento de suas moléculas ou cadeias poliméricas, ou seja, tornam-se em 

material ductil. A modificação de asfaltos com polímeros proporciona um decréscimo 

na Tg do ligante modificado, obtendo-se assim uma melhor performance do mesmo 

a baixas temperaturas. 

As Figuras 24a e 24b apresentam os termogramas de DSC do CAP puro e 

para o ligante asfáltico modificado com 4,5% de SBS linear com enxofre (ML4.5S). 

Observa-se que inicialmente o asfalto puro apresenta duas transições vítreas, 

evidenciando uma estrutura de duas fases, uma fase polar, constituída pelos 

asfaltenos, e outra a matriz maltênica, apolar, constituída por moléculas de menor 

massa molar. A adição do polímero e do enxofre causa uma redução das duas 

transições, com redução de cerca de 4º em relação à menor Tg, possivelmente 

devido à plastificação da fração maltênica, e de cerca de 2º em relação à Tg mais 

alta, associada aos asfaltenos. Esta diminuição já leva a uma melhor performance 

do ligante modificado em temperaturas mais baixas. A não deteção da Tg da fração 

butadiênica do SBS (-80 °C) e da fração estirênica (100 °C), é um indicativo da 

compatibilidade do SBS com o asfalto.
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FIGURA 24 - Termogramas de DSC: a) do CAP puro; b) do ligante modificado com 4,5% de 
SBS e enxofre (ML4.5S). 

a) 

b) 
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5.7 COMPORTAMENTO VISCOELÁSTICO DOS LIGANTES 

ASFÁLTICOS 

O comportamento reológico do asfalto modificado foi avaliado através dos 

parâmetros G* e tan δ em DSR com deformação de 12%. Estes parâmetros foram 

avaliados em duas condições, ou seja, em varredura de temperatura quando os 

ligantes foram submetidos à frequência de 10 rad/s, e em varredura de freqüência 

com testes realizados a 60 °C. 

Uma das vantagens da caracterização reológica dos ligantes em testes 

conduzidos em DSR é o fato de se poder analisá-los em condições mais próximas 

as de sua aplicação ou uso em pavimentos. Assim, enquanto os testes 

convencionais são realizados a temperatura de 25 °C, testes reológicos podem ser 

conduzidos a 60 °C, considerada a temperatura típica de uso dos pavimentos, e as 

freqüências que podem ser relacionadas com as condições de tráfego a que os 

mesmos são submetidos. Análises do comportamento reológico do material nestas 

condições podem ser relacionadas ao desempenho esperado de forma mais 

confiável. Testes em varredura de temperatura permitem avaliar o efeito do clima, 

enquanto testes de freqüência permitem avaliar o desempenho do material em 

diferentes condições de tráfego. 

5.7.1 Avaliação do módulo complexo e tan δ dos ligantes modifiados 

em varredura de temperatura 

O módulo complexo é uma medida da resistência à deformação quando um 

material é submetido a uma carga cisalhante, podendo ser relacionado a sua 

consistência ou dureza e a viscosidade do material. 

A Figura 25a mostra a variação do módulo complexo em função da 

temperatura dos ligantes modificados com SBS e agentes compatibilizantes (óleos), 

sem e com agente reticulante (enxofre) em relação ao CAP puro. A adição de SBS 

causa um aumento do módulo ao asfalto.8-9 Tal aumento foi significativo em 

temperaturas até 70 °C, ou seja, na faixa de serviço do pavimento, sendo que os 
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valores de G* para todos os ligantes mostram marcante decréscimo com a elevação 

da temperatura, tendendo a um valor constante de mesma magnitude, independente 

das características ou composição da mistura. 

Observa-se de forma clara o efeito da estrutura do polímero, uma vez que 

valores de módulo complexo, para uma mesma temperatura, para o ligante 

modificado com SBS radial são superiores aos observados para o SBS linear. 

Verifica-se que a adição de óleo compatibilizante leva a uma redução dos 

valores de módulo, o que é uma conseqüência do efeito plastificante dos mesmos. 

Para os ligantes contendo igual teor de óleo, aquele contendo óleo de xisto 

apresentou valores de módulo complexo superior ao ligante contendo óleo 

aromático. Nesta concentração verifica-se que o óleo de xisto proporciona um 

melhor desempenho pelo seu menor poder plastificante, resultado este da diferença 

de composição entre ambos, sendo que o óleo de xisto apresenta teor de resina 

(27%) muito próximo ao do asfalto (32%), enquanto, por outro lado, o óleo 

aromático, apresenta teor de aromáticos (88%) bem superior ao do asfalto (48%). 

Com o aumento do teor de óleo de xisto de 2 para 4%, no entanto, este passa a ter 

um maior efeito plastificante, o que leva a uma redução significativa do módulo 

complexo. Salienta-se que mesmo com o efeito plastificante dos óleos, os ligantes 

modificados apresentam valores de G* superiores ao CAP. 

Houve um aumento de G* dos ligantes modificados com SBS linear quando o 

enxofre foi adicionado como agente reticulante (MLS), o que evidencia mais uma vez 

a ocorrência de ligação química entre polímero e asfalto, com conseqüente  aumento 

da efetividade da rede polimérica formada. Apesar do uso de um agente de 

reticulação, o efeito plastificante dos óleos se mantém causando ainda uma 

diminuição de G* (FIGURA 25b). Para o ligante modificado com óleo de pneu os 

valores de G* foram inferiores aos obtidos com igual teor de óleo aromático, devido 

ao maior efeito plastificante deste em função de sua menor massa molar. 
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FIGURA 25 - Curvas de G* versus temperatura dos ligantes modificados SBS radial (MR) e 
SBS linear (ML): a) contendo óleo aromático e de xisto (ML2AO, ML2X e 4X) 
em relação ao ligante puro (CAP); b) e com enxofre (MLS), contendo óleo 
aromático, de pneu e de xisto (MLS2AO, MLS2P e MLS4X, respectivamente). 

 
Para o ligante asfáltico modificado com SBS e os sistemas de reticulação com 

baixo teor de enxofre observaram-se valores de módulo complexo similares aos 

obtidos com o uso de enxofre, conforme pode ser observado pelas curvas de G* na 

Figura 26. A formação de ligações químicas entre o asfalto e o polímero confere ao 

ligante modificado maior resistência ao cisalhamento em relação ao ligante não 

reticulado. Dentre os sistemas de reticulação testados, aquele com TMTM em pó 

(MLSTMTMp) foi o que mostrou maior efetividade para manutenção do valor de G*. 
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FIGURA 26 - Curvas de G* versus temperatura do ligante asfáltico (CAP) modificado com 

SBS linear e enxofre (MLS), e com TMTM (MLSTMTMp, MLSTMTMd) e 
TMTD (MLSTMTD). 

 
 

Conforme já citado, a tangente de δ é o parâmetro mais sensível às variações 

da composição do material, sendo, portanto, mais apropriada para avaliação do 

efeito da adição de polímeros e outros aditivos para modificação de ligantes 

asfálticos.8 A Figura 27 apresenta as curvas de tan δ versus temperatura na faixa de 

50 a 77 °C, para o ligante asfáltico puro e modificado com SBS. Observa-se uma 

redução significativa do valor deste parâmetro quando o ligante é modificado com 

SBS. A tan δ representa a razão entre G’’/G’ e uma redução desta indica uma maior 

elasticidade do ligante modificado com polímero ou maior módulo elástico, ou seja, 

há melhoria das propriedades elásticas do asfalto. Observa-se uma redução e 

variação equivalentes em todos os ligantes modificados, com formação de um 

plateau, o que demonstra uma menor suscetibilidade térmica dos ligantes 

modificados em relação ao asfalto puro, o que é atribuído à formação de uma rede 

polimérica dentro da massa asfáltica.8 
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FIGURA 27 - Variação da tan δ com a temperatura do ligante asfáltico (CAP) e modificado 

com SBS sem e com aditivos. 

 
 

As Figuras 28a e 28b permitem avaliar comparativamente o efeito do tipo da 

estrutura do SBS, se linear ou radial, e do tipo de óleo adicionado no ligante 

asfáltico, nas curvas de tan δ versus temperatura. Enquanto para o ligante 

modificado com SBS radial (MR) os valores de tan δ aumentam continuamente com 

a temperatura, para aqueles modificados com SBS linear (ML, ML2AO, ML2X, 

ML4X) observa-se a formação de um plateau. Verifica-se que há uma melhora 

considerável das características elásticas em temperaturas mais altas. Tal resposta 

se deve a formação da rede polimérica, e nestes ligantes, esta ser mais efetiva na 

matriz asfáltica em função da redução da viscosidade do asfalto com o aumento da 

temperatura. Assim, a queda dos valores da tan δ após o plateau ou a existência de 

um valor máximo desta propriedade em temperaturas mais elevadas pode significar 

uma resposta elástica do ligante favorecida devido a uma maior eficiência da rede 

polimérica inchada, em função da diminuição da viscosidade do asfalto o que reflete 

no comportamento reológico do ligante.8 

O efeito marcante da estrutura do SBS no aumento da elasticidade do ligante 

modificado com o SBS radial pode ser visualizado na Figura 28a (ML versus MR). 

Os valores de tan δ do ligante com SBS radial foram inferiores aos observados com 

a adição do SBS linear em temperaturas próximas a de uso dos pavimentos, mesmo 
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tendo tido uma pior dispersão, conforme verificado pela análise por microscopia ótica 

de fluorescência. A curva de tan δ do ligante asfáltico modificado com SBS radial 

não apresentou um plateau ou comportamento similar ao dos ligantes com SBS 

linear, provavelmente em função da sua pior dispersão ou baixa capacidade de 

solvatação do polímero pela fração maltênica do CAP. 

A adição de óleos no ligante modificado com SBS resultou em uma 

diminuição dos valores da tan δ, já que proporcionam uma melhor dispersão do 

polímero na matriz asfáltica e permitem um maior inchamento do elastômero 

termoplástico e ampliação da rede polimérica. Além disto, o efeito plastificante do 

óleo reduz a viscosidade do asfalto como um todo e permite uma maior atuação da 

rede polimérica no ligante. As amostras modificadas com SBS linear com adição de 

4% de óleo de xisto (ML4X) e 2% de óleo aromático (ML2AO) apresentaram curvas 

com forma similar e, portanto, igual resposta elástica, revelando o excelente 

potencial para uso do óleo de xisto em substituição ao óleo aromático normalmente 

utilizado. A curva do ligante modificado com SBS linear com 2% de óleo de xisto 

(ML2X) apresentou valores de tan δ superiores aos do ligante modificado com 2% de 

óleo aromático (ML2AO), que pode relacionado a menor diminuição da viscosidade 

do asfalto nesta faixa de temperatura ao se usar óleo de xisto (FIGURA 21a). 

Verifica-se que a adição de óleo aromático (MR2AO) e de xisto (MR2X) no 

ligante modificado com SBR radial (MR) causa uma redução nos valores de tan δ 

(FIGURA 28b). O melhor desempenho apresentado pelo ligante modificado com 

mesmo teor de óleo de xisto em relação ao óleo aromático confirma a melhor 

eficiência deste na obtenção ligantes modificados com propriedades reológicas 

superiores. 
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FIGURA 28 - Variação de tan δ versus temperatura do ligante modificado com SBS radial 

(MR) e com SBS linear (ML): a) com óleo aromático (ML2AO), de xisto (ML2X 
e 4X); b) e de ligante modificado com SBS radial (MR), com óleo aromático 
(MR2AO) e de xisto (MR2X). 

 
 

A Figura 29 apresenta as curvas de tan δ em função da temperatura do 

ligante modificado com SBS linear (ML), com óleo de pneu, em duas concentrações: 

2 e 4% (ML2P e ML4P), e com óleo de xisto (ML4X). Observa-se que apesar do óleo 

de pneu reduzir os valores de tan δ, o que confere maior elasticidade ao ligante 

modificado, não se observa a formação de um plateau como observado para o de 

xisto, possivelmente devido a uma plastificação mais efetiva já a temperaturas mais 
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baixas em função de sua mais baixa massa molar, composição química e menor 

viscosidade. O aumento da quantidade de óleo no ligante de 2 para 4% resulta em 

aumento dos valores de tan δ, o que pode estar relacionado a solubilização de 

pequena parte de domínios de poliestireno e conseqüente redução da efetividade da 

rede polimérica. Uma vez que o óleo de pneu proporciona redução de tan δ similar 

ao do óleo aromático e de xisto em temperaturas próximas a temperatura de uso dos 

pavimentos, o mesmo pode ser considerado como um óleo alternativo. No entanto, 

deve-se notar que a presença de fração significativa de leves pode ocasionar 

problemas relacionadas a segurança no uso e dificuldade de enquadramento da 

especificação do ligante modificado referente ao item variação de massa máxima 

após RTFOT. Além disto, deve ser bem avaliado o teor deste óleo a ser utilizado no 

ligante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 29 - Variação de tan δ versus temperatura do ligante dificado com SBS linear 

(ML), com óleo de xisto (ML4X) e de pneu (ML2P e ML4P). 

 
 

As Figuras 30a e 30b apresentam curvas de tan δ versus temperatura do 

ligante asfáltico modificado com SBS linear (ML) e com agente reticulante, no caso 

0,2% de enxofre (MLS e ML4.5S). Pode-se observar que a adição de enxofre 

permite a obtenção de um ligante com os melhores resultados em relação à tan δ 

em todo o intervalo de temperatura. O poder reticulante do enxofre durante a 

preparação do ligante modificado com SBS colabora para obtenção de ligante 
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asfáltico com melhores propriedades elásticas. O uso do sistema reticulante com 

acelerador alternativo MLSTMTD e MLSTMTMp apresentam valores de tan δ 

inferiores ao do ligante com SBS, o que demonstra uma melhora de performance em 

relação a elasticidade, apesar de apresentarem desempenho inferior ao ligante com 

SBS modificado com enxofre (MLS). Já no caso do ligante MLSTMTMd não há 

redução dos valores de tan δ, o que mostra uma menor elasticidade do ligante e 

favorecimento de sua plasticidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 30 - Variação de tan δ versus temperatura do modificado com SBS linear sem 

(ML): a) e com enxofre (MLS e ML4.5S); b) e com enxofre (MLS) e sistema 
com enxofre e acelerador (MLSTMTMp, MLSTMTMd e MLSTMTD). 
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O efeito da adição de da adição de óleo como plastificante no ligante 

modificado com SBS e agente reticulante pode ser observado na Figura 31. Pode-se 

observar que o uso de óleo em ligantes que sejam reticulados com enxofre não leva 

a diferenças significativas na elasticidade do produto, diferentemente do módulo 

complexo, conforme já apresentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 31 - Variação de tan δ versus temperatura do ligante modificado com SBS linear 

com enxofre (MLS), com óleo aromático (MLSAO), de xisto (MLS4X) ou de 
pneu (MLS2P). 

 

5.7.2 Avaliação do módulo complexo e tan δ dos ligantes modificados 

em varredura de freqüência 

As Figuras 32a e 33b apresentam, respectivamente, a variação de tan δ e a 

do módulo complexo G* em função da freqüência para o ligante puro (CAP), 

modificado com SBS radial (MR) e SBS linear sem (ML) e com agente reticulante 

(MLS) em teste em DSR. O intervalo de freqüência avaliado simula as condições a 

que os pavimentos asfálticos estão sujeitos em tráfego dito normal, sendo que uma 

freqüência de 10 rad/s é relativa à velocidade de automóveis a 90 km/h e a de 1 

rad/s relativa a 8 km/h.5 
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Observa-se que há significativa redução dos valores de tan δ para os ligantes 

modificados, fato que evidencia a grande melhoria da elasticidade do asfalto, já que 

a tan δ é resultado do balanço ou quociente entre o módulo viscoso (G”) e o módulo 

elástico (G’). Observa-se uma constância dos valores de tan δ para os ligantes 

modificados com enxofre, o que garante bom desempenho ao pavimento quando da 

variação das condições de tráfego. Observa-se que o ligante modificado com SBS 

radial apresenta valores que se equivalem aos observados para ligantes modificados 

com SBS e enxofre, o que caracteriza o melhor desempenho da estrutura radial. O 

aumento nos valores de tan δ com a queda da freqüência observada para o ligante 

modificado com SBS linear demonstra que, mesmo apresentando características 

superiores ao asfalto puro, o desempenho em condições de tráfego lento será 

inferior a do ligante modificado e reticulado com enxofre ou mesmo inferior ao SBS 

radial. Observa-se que para altos valores de freqüência o uso ou não de enxofre não 

causa mudança muito significativa, fato relacionado ao maior efeito dos 

entanglements, visto que o tempo de aplicação da tensão de cisalhamento é menor 

evitando a ocorrência de deslizamento das cadeias, o que torna mais eficaz a ação 

da rede polimérica para o ligante modificado apenas com SBS. A variação do 

módulo complexo, G*, com a freqüência, no intervalo de 1 a 103 rad/s, foi linear e da 

mesma ordem de grandeza para os ligantes modificados, independentemente do 

tipo de SBS e do uso de enxofre. A maior consistência do ligante modificado implica 

em uma maior resistência à deformação do asfalto. Verifica-se também que para os 

ligantes modificados a taxa de variação de G* com a freqüência é menor, indicando 

desempenho mais regular para estes em relação a variações nas condições de 

tráfego. As diferenças entre os ligantes modificados não são evidenciadas em 

função da menor sensibilidade desta propriedade. 

Considerando-se que o valor do módulo complexo resulta da contribuição 

aditiva dos módulos viscoso ou de perda (G”) e elástico ou de armazenamento (G’), 

e que por outro lado o valor de tan δ resulta da razão entre estes (G”/G’), verifica-se 

que somente o aumento do valor de G’ pode concomitantemente causar uma 

aumento do G* e uma diminuição da tan δ, o que mostra que tanto a adição de SBS 

como o uso de um agente de reticulante melhora principalmente a resposta elástica 

do ligante asfáltico, o que tende a estender a vida útil do mesmo, mesmo que não 

haja mudança significativa de sua deformação plástica ou de G”. 
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FIGURA 32 - a) variação de tan δ; b) G* em função da freqüência; a 60 °C, para o ligante 

puro (CAP), modificado com SBS radial (MR), com SBS linear sem (ML) e 
com agente reticulante (MLS e ML4.5S). 

 
 

A Figura 33 mostra a variação da tan δ freqüência do ligante modificado com 

SBS linear sem e com os óleos compatibilizantes aromático, de xisto e de pneu. 

Observa-se que houve uma variação significativa das curvas de tan δ em função do 

tipo e quantidade de óleo compatibilizante utilizado, devido provavelmente ao maior 

ou menor inchamento do SBS em função das características químicas destes. A 

formação de uma rede polimérica com características mais elásticas reflete um 
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ligante modificado como um menor valor de tan δ. Além disto, a variabilidade da tan 

δ com a freqüência é inferior a apresentada pela amostra modificada com SBS linear 

sem a adição de óleos, resultando em um produto mais estável em diferentes 

condições de tráfego. O aumento da quantidade de óleo xisto de 2 para 4% foi 

determinante para uma melhora significativa das propriedades do ligante, enquanto 

este aumento foi extremamente prejudicial no caso do óleo de pneu, cujo ligante 

apresentou valores significativamente superior ao ligante com apenas SBS. Assim, 

dependendo das características químicas e da quantidade de cada óleo, ocorre uma 

melhor ou pior interação dos componentes do sistema polímero-asfalto, com reflexo 

nas características físicas dos mesmos e, conseqüente, efeito nas suas 

propriedades ou respostas elástica e plástica. No caso do uso de maior teor do óleo 

de pneu é possível que parte deste não seja absorvida pelo polímero, a qual passa a 

ter ação plastificante em função de sua menor massa molar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 33 - Variação de tan δ com a freqüência para o asfalto modificado com SBS linear, 

sem (ML) e com óleos compatibilizantes (ML2X, ML4X, ML2AO, ML2P e 
ML4P). 
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5.7.3 Avaliação dos ligantes segundo metodologia Superpave 

O SHRP adotou a relação G*/sen δ como critério de avaliação da resistência 

do ligante à deformação permanente. A determinação deste parâmetro é feita 

através da avaliação da amostra antes e após envelhecimento em RTFOT, em teste 

de varredura de temperatura em DSR, a uma freqüência de 10 rad/s e deformação 

de 12%, nas temperaturas de 52, 58, 64, 70 e 76 °C. 

Segundo especificação Superpave, a temperatura máxima recomendada para 

uso de um ligante asfáltico será aquela na qual o valor da relação G*/sen δ for 

superior a 1,0 kPa antes do seu envelhecimento no RTFOT e superior a 2,2 kPa 

após este ensaio. Quanto melhor for a modificação do ligante asfáltico pela adição 

de polímero-compatibilizante/reticulante, mais alta poderá ser temperatura de 

utilização do mesmo ou a temperatura máxima indicada para sua aplicação ou uso. 

Nem todas as amostras estudadas foram envelhecidas em estufa segundo o 

RTFOT, apesar das amostras envelhecidas traduzirem melhor o real desempenho 

do ligante no pavimento, uma vez que o teste simula o envelhecimento durante a 

usinagem. Os resultados estão discutidos em grupos, com objetivo de enfatizar e 

comparar efeitos particulares. 

As Figuras 34a e 34b apresentam os valores de G*/sen δ em função da 

temperatura para diferentes ligantes asfálticos modificados e permitem verificar que 

a temperatura máxima de uso do CAP aumenta para qualquer uma das 

modificações feitas. Com relação às amostras modificadas somente com SBS, o uso 

de óleo como agente compatibilizante, devido ao efeito plastificante dos mesmos, 

causa a uma redução do valor de G*/sen δ e, portanto, da temperatura de uso para 

estes. Conforme verificado nos itens 5.7.1 e 5.7.2 há uma redução mais efetiva do 

valor de G* do que da valor de sen δ, o que leva a concluir que a redução da 

consistência do ligante pela da adição de óleo é crítica para obtenção de um bom 

grau de performance, segundo a especificação Superpave. 

Para todos os ligantes asfálticos avaliados, após envelhecimento em estufa 

RTFOT, observa-se um aumento do valor da razão G*/sen δ para qualquer 
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temperatura, o que está relacionado ao aumento do teor de asfaltenos e compostos 

de maior massa molar formados durante o processo de oxidação, o que leva a uma 

maior consistência (maior G*) e elasticidade ao material (menor tan δ). O aumento 

observado foi mais significativo para as amostras modificadas somente com 

polímeros, o que pode estar relacionado ao predomínio do processo de reticulação 

das cadeias poliméricas preferencialmente ao mecanismo de cisão durante o 

processo de envelhecimento. De qualquer forma, este incremento do valor de G*/sen 

δ para o ligante com SBS representa uma melhora de desempenho do ligante 

envelhecido. 

O ligante modificado com SBS radial (MR) apresentou melhor desempenho 

que o SBS linear, entretanto este melhor desempenho reduz-se após o teste de 

envelhecimento, o que pode estar relacionado a um menor grau de reticulação das 

cadeias em função da pior dispersão do polímero na matriz asfáltica, como já 

observado nas micrografias de MO de fluorescência. 

No caso do ligante modificado com SBS linear e óleos compatibilizantes, as 

diferenças observadas entre os ligantes antes do envelhecimento deixam de existir 

após o mesmo, fato este que pode estar relacionado à perda de frações mais 

voláteis, mais significativa no caso dos óleos de xisto, principalmente no caso em 

que temos do maior teor deste. 

Pelos valores de G*/sen δ observados nos gráficos antes e após 

envelhecimento em RTFOT, as temperaturas limite para aplicação dos ligantes 

modificados são de: 70 °C para as misturas MR, ML e ML2X e 64 °C para as 

misturas ML2AO, ML4X e ligante puro. 
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FIGURA 34 - Variação de G*/sen δ versus a temperatura do ligante asfáltico (CAP) 

modificado com SBS radial (MR) ou linear sem (ML) e com óleo aromático 
(ML2AO) e de xisto (ML2X e 4X): a) antes do RTFOT; b) após o RTFOT. 

 
 

O efeito plastificante dos óleos de xisto e de pneu pode ser comparativamente 

melhor observado na Figura 35, que mostra a variação de G*/sen δ com a 

temperatura para ligante com SBS linear sem e com estes óleos. Os resultados 

mostam que há uma maior perda da resistência a deformação (menor G*/sen δ) para 

os ligantes com óleo de pneu, o que se pode atribuir a sua menor massa molar 

(efeito plastificante mais pronunciado). 
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FIGURA 35 - Variação de G*/sen δ versus temperatura do ligante asfáltico (CAP) 

modificado com SBS linear sem (ML) e com óleo de xisto (ML2X e 4X) ou de 
pneu (ML2P e ML4P). 

 
 

As Figuras 36a e 36b apresentam as curvas de G*/sen δ versus temperatura 

do ligante asfáltico puro (CAP) e modificado com SBS radial (MR) e linear (ML), e 

com SBS linear com 0,2% de enxofre (MLS), antes e após o RTFOT. Verifica-se que 

o ligante puro apresenta um PG de 64 e a amostra modificada com SBS radial um 

PG de 76 °C. A amostra do ligante com SBS linear sem reticulante (ML) apresenta 

um PG de 70 °C e com reticulante (MLS) um PG igual a modificada com SBS radial. 

Apesar do valor da temperatura de PG de 76°C ser igual consegue-se verificar que a 

amostra modificada com SBS linear e enxofre ainda poderia ser utilizada em 

temperaturas superiores àquelas de uso do ligante com SBS radial, para um mesmo 

limite de deformação permanente. Fica marcante, assim, o efeito da reticulação na 

melhora da resistência a deformação, resultante da ligação química do asfalto com a 

rede polimérica. 

As Figuras 37a e 37b apresentam os valores de G*/sen δ versus temperatura 

do ligante asfáltico modificado com 4,5% de SBS linear com enxofre, sem (ML4.5S) 

e com óleos aromático, de xisto e de pneu (ML4.5S4AO, ML4.5S4X e ML4.5S4P) 

antes e após o RTFOT. É possível observar que mesmo nas amostras com enxofre 

os óleos reduzem a resistência à deformação do ligante em função da ação 
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plastificante destes. É Interessante notar que no caso das amostras envelhecidas 

ocorre uma modificação significativa no comportamento da amostra com óleo de 

pneu. Este fato pode ser devido a perda da fração de baixa massa molar extraível na 

temperatura do teste (163 °C), o que ocasiona um aumento do módulo elástico do 

ligante, efeito não observado nas amostras contendo os demais óleos, que são mais 

pesados. Cabe salientar também neste caso o melhor desempenho do ligante com 

óleo de xisto, tanto antes como após o envelhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 36 - Variação de G*/sen δ versus temperatura do ligante asfáltico (CAP) 

modificado com SBS radial (MR) ou linear sem (ML) e com 0,2% de enxofre 
(MLS): a) antes RTFOT; b) após RTFOT. 
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FIGURA 37 - Variação de G*/sen δ versus temperatura do ligante asfáltico modificado com 

4, 5% de SBS linear com enxofre sem (ML4.5S) e com óleo aromático, de 
xisto e de pneu (ML4.5S4AO, ML4.5S4X E ML4.5S4P): a) antes RTFOT; b) 
após RTFOT.  

 
 

Os sistemas de reticulação alternativos avaliados não tiveram efeito 

comparável ao observado com o uso de enxofre, verificando-se que os ligantes 

apresentaram temperaturas de uso inferiores (PG mais baixo), estando estes mais 

sujeitos a deformação permanente durante seu uso. Apenas a amostra preparada 

com o agente de reticulação TMTM em pó apresentou resultado comparável ao do 

ligante reticulado com enxofre. A Figura 38 apresenta curvas de G*/sen δ versus 
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temperatura das amostras do ligante asfáltico puro (CAP) e modificado com SBS 

linear com os diferentes sistemas de reticulação (MLS, MLSTMTMp, MLSTMTMd e 

MLSTMTD), não tendo sido avaliadas quanto ao seu envelhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 38 - Valores de G*/sen δ versus temperatura do ligante asfáltico puro (CAP) e 

modificado com SBS linear e os diferentes sistemas de reticulação (MLS, 
MLSTMTMp, MLSTMTMd e MLSTMTD). 

 

5.7.4 Avaliação através de curvas mestras e curvas de Black 

Uma representação do comportamento reológico de ligantes asfálticos em 

função da freqüência (ou tempo) de carregamento consiste no traçado de uma curva 

mestra, a qual apresenta a variação da propriedade reológica, em uma temperatura 

determinada em um amplo espectro de freqüência.71 

Alguns estudos apresentam estas curvas mestras para ligantes asfálticos 

modificados com polímeros pela aplicação do PSTT, onde o fator de deslocamento 

horizontal (aT) em função da temperatura é obtido através da equação de Ahrenius 

ou WLF.8,74,83 Apesar de existir certa controvérsia sobre os ligantes asfálticos 

modificados, se podem ou não ser considerados matérias termoreologicamente 

simples, o número de estudos com curvas mestras aplicadas a estes tem sido 

crescente na literatura. 
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A curva mestra permite a avaliação do efeito da modificação e do uso de 

diferentes aditivos no comportamento reológico dos ligantes, sendo importante 

salientar que freqüências baixas guardam uma correlação direta com maiores 

tempos de aplicação do esforço e temperaturas mais altas enquanto freqüências 

mais elevadas, com tempos menores e temperaturas mais baixas.84 

A metodologia empregada neste trabalho para obtenção de curvas mestras foi 

a que está sob análise Test Method for Determining Master Curve od Asphalt 

Dinders Using Dynamical Shear Rheometer pelo grupo de trabalho WK 11604 do 

comitê ASTM, segundo a qual as amostras são submetidas a teste de varredura de 

freqüência no intervalo de 0,01 a 100 Hz em DSR, em temperaturas de 5 a 65 °C 

(com incrementos de 5 °C entre os testes, neste intervalo). Para temperaturas entre 

5 e 35 °C é utilizada geometria de pratos paralelos de 8 mm de diâmetro com 2 mm 

de gap, e para temperaturas entre 30 e 65 °C, de 25 mm com 1 mm, 

respectivamente. O uso de uma geometria de menor diâmetro no caso de 

temperaturas menores está relacionado à maior consistência do material nesta 

condição e, conseqüentemente, ao maior torque requerido para cisalhamento da 

amostra. Assim, com um diâmetro menor o esforço requerido é menor, bem como o 

torque necessário para manutenção das condições do teste. Pode ser atingido pelo 

equipamento. O teste pode ser conduzido sob tensão de cisalhamento ou 

deformação controlada. 

Em função do equipamento utilizado, os testes foram conduzidos sob tensão 

de cisalhamento controlada, sendo esta pré-selecionada para cada temperatura, de 

acordo com o sugerido pela metodologia adotada. A tensão de cisalhamento para 

cada temperatura foi selecionada de forma a garantir que as medidas das 

propriedades reológicas fossem obtidas na região de viscoelasticidade linear, ou 

seja, em uma região onde o módulo de cisalhamento independe da taxa de 

cisalhamento. 

Considerando-se que no Brasil há predomínio de clima tropical, sem 

ocorrências freqüentes de baixas temperaturas, e que o tempo de estabilização do 

equipamento (DSR) para testes em temperaturas inferiores a 30 °C é longo, a 

maioria dos testes foi realizada apenas no intervalo de 30 a 65 °C. Somente dois 

testes foram realizados entre 10 e 30 °C para verificação das vantagens da análise 
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em faixa mais ampla de temperatura. O equipamento dispõe de software para 

determinação da curva mestra a partir das curvas de varredura de freqüência a 

diferentes temperaturas, tendo sido selecionado o método de cálculo do fator de 

deslocamento, aT, através da equação WLF. De forma geral, na literatura, a 

temperatura definida para o traçado da curva mestra é de 25 °C, no entanto, uma 

vez que a maioria dos testes foram realizados em outras temperaturas, neste estudo 

a curva mestra foi construída para 30 °C. Em dois casos a curva mestra foi 

construída para temperatura de 60 °C, por ser esta temperatura próxima a de uso 

dos ligantes. 

As Figuras 39 a 41 apresentam as curvas mestras obtidas neste estudo, nas 

quais os valores de módulo elástico, módulo viscoso e tan δ estão apresentados em 

função da freqüência. 

A Figura 39a apresenta a curva mestra para ligante asfáltico puro ou CAP a 

30 °C, para o qual se observa valores de tan δ mais elevados que os observados 

para os ligantes modificados. Observa-se também que há uma variação linear 

acentuada na diminuição dos valores de tan δ com o aumento freqüência. Através 

da relação freqüência-temperatura, esta variação pode ser interpretada como uma 

maior suscetibilidade térmica do ligante, pelo fato dos valores de tan δ serem mais 

elevados em baixas freqüências, que correspondem a temperaturas mais elevadas. 

Em toda a faixa de freqüência avaliada, observa-se predomínio do comportamento 

viscoso (G” > G’). Observa-se também a elevação dos valores de módulo com a 

freqüência, relacionados ao aumento da consistência do material com a redução da 

temperatura. 

Para os ligantes modificados observa-se correspondentemente valores 

inferiores de tan δ em comparação ao ligante não modificado, o que reflete um 

aumento da elasticidade do ligante em função da modificação deste com SBS e 

formação de uma rede polimérica, bem como uma menor variação da tan δ com a 

freqüência em função da menor suscetibilidade térmica do material. O material 

continua apresentando-se predominantemente viscoso (G” > G’), observando-se um 

aumento bem mais significativo do módulo elástico, que resulta em uma 

aproximação das curvas dos módulos elástico e viscoso, mostrando que há um 
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aumento da característica elástica do ligante. Há também um aumento dos valores 

de módulo: G’ e G” de uma forma geral em relação ao ligante não modificado. 

Comparando-se as Figuras 39b e 39c, que apresentam, respectivamente, 

curvas mestras dos ligantes modificados com SBS linear sem (ML) e com óleo 

aromático (ML2AO), observa-se que a adição do óleo ao ligante modificado reduz os 

valores de tan δ (observar alteração da escala do eixo referente aos valores de tan 

δ), em conseqüência da compatibilização entre o asfalto e o SBS e maior 

inchamento da rede polimérica. Considera-se que para freqüências mais baixas há 

mais tempo para que as cadeias poliméricas deslizem uma sobre as outras, o que 

ocasiona uma redução dos entanglements (comportamento mais plástico), os quais 

passam a atuar de forma mais efetiva (comportamento mais elástico) à medida que 

este tempo é reduzido (aumento de freqüência). Este raciocínio explica a redução 

mais acentuada da tan δ para valores mais elevados de freqüência, efeito que 

colabora com a maior resistência dos ligantes modificados à formação de fissuras 

em baixas temperaturas. Observa-se que há uma modificação da curva de tan δ em 

valores intermediários de freqüência, com formação de um patamar, que está 

relacionada a menor suscetibilidade térmica do ligante modificado. 

A Figura 39d, que apresenta a curva mestra para o ligante modificado com 

óleo de xisto (ML4X), evidencia um desempenho superior deste ligante em relação 

aos já apresentados, com valores inferiores e mais regulares de tan δ e valores mais 

elevados dos módulos elástico e viscoso. Este comportamento relaciona-se a uma 

maior compatibilidade obtida com o óleo de xisto, relacionada a composição química 

do mesmo. 
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FIGURA 39 - Curvas mestra a 30 °C para: a) ligante asfáltico (CAP); b) ligante modificado 

com SBS linear (ML); c) ligante modificado com SBS linear com óleo 
aromático (ML2A0); d) ligante modificado com SBS linear e óleo de xisto 
(ML4X). 
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As Figuras 40a e 40b mostram a influência do óleo de pneu e da quantidade 

deste no comportamento reológico do ligante modificado com SBS. Um teor de 2% 

em relação ao ligante proporciona o aumento das características elásticas do ligante, 

vista pela redução significativa dos valores de tan δ e estabilização da mesma numa 

faixa mais estreita. O aumento do teor do óleo para 4%, entretanto ocasiona uma 

perda significativa das propriedades do ligante, o que pode estar relacionado à 

solubilização de parte dos domínios de poliestireno com redução do efeito de 

reticulação física promovido pelos mesmos e a perda da eficiência da rede 

polimérica através da matriz asfáltica, resultando na perda da elasticidade e 

aumento da suscetibilidade térmica. Tal fato pode ser causado pelo caráter 

altamente aromático do óleo de pneu, acrescido de sua baixa massa molar, que 

propiciam maior solvência do poliestireno. A comparação das propriedades desses 

dois ligantes permite verificar a importância da dosagem dos aditivos. 

A Figura 40c apresenta a curva mestra para o ligante modificado com SBS 

radial e permite mais uma vez verificar o efeito distinto que este causa ao ligante 

asfáltico em relação ao SBS linear, com baixos valores de tan δ os quais decrescem 

significativamente para freqüências acima de 10 rad/s. A Figura 40d apresenta a 

curva mestra para este mesmo ligante na temperatura de 60 °C. Observa-se que a 

escolha da temperatura de referência determina o intervalo de freqüência do eixo 

das abcissas, o que permite imaginar o deslocamento horizontal das curvas em 

direção a temperaturas menores ou maiores. O comportamento em ambas 

temperaturas é similar, sendo que a 60 °C as características reológicas expressam 

aquelas que o material apresenta na sua temperatura de uso. 
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FIGURA 40 - Curva mestra a 30 °C para: a) ligante modificado com SBS linear e 2% de 

óleo de pneu (ML2P); b) ligante modificado com SBS linear e 4% óleo de 
pneu (ML4P), (c) o ligante modificado com SBS radial (MR) e (d) ligante 
modificado com SBS radial (MR) a  60 °C. 

 



 

  90 

A Figura 41a apresenta a curva mestra para o ligante modificado com SBS 

linear e enxofre e permite verificar que o agente reticulante tem efeito bastante 

significativo na elasticidade do ligante mesmo se usado em baixa concentração. 

Observa-se também maior estabilidade da tan δ dentro de um grande intervalo de 

freqüência, que relaciona-se a presença de ligações químicas entre as cadeias 

(reticulações) que impedem o deslizamento das cadeias, mantendo a rede 

estruturada e “amarrada” em praticamente todo o intervalo de freqüência avaliado. 

Observa-se também queda significativa da tan δ para freqüências acima de 10 rad/s, 

o que garante a manutenção das características eláticas no caso de tráfego intenso. 

Pode ser verificado o aumento significativo do módulo elástico que reflete um 

aumento da consistência do ligante. A Figura 41b apresenta a curva mestra para o 

ligante modificado com 4,5% SBS linear e reticulado com enxofre, mostrando 

comportamento bastante satisfatório e similar a curva representada na figura 

anterior. 

As Figuras 41c e 41d apresentam curvas mestras a 30 °C do ligante 

modificado com 4,5% de SBS linear e enxofre, contendo de 4% de óleo aromático 

(ML4.5S4AO) e de pneu (ML4.5S4P). Neste caso há um aumento da faixa de 

freqüência (abcissa) e as curvas permitem observar que há um aumento do módulo 

elástico e viscoso com o aumento da frequência e a estabilização do ângulo δ 

(ângulo de fase) em um amplo intervalo de freqüências, devido a modificação do 

ligante com mais alta concentração de polímero e aditivos. São observados valores 

de módulos viscoso e elástico um pouco inferiores no caso do uso do óleo de pneu 

para mais altas freqüências, o que pode estar relacionada ao maior efeito 

plastificante deste óleo em função sua mais baixa massa molar. 

De uma forma geral, as curvas mestras constituem uma boa representação 

da variação de uma determinada propriedade reológica para um amplo espectro de 

freqüência. É questionável, entretanto, a necessidade destes valores em tão amplo 

range de freqüências. No caso dos polímeros, onde as curvas mestras são muito 

utilizadas, a taxa de cisalhamento que atua sobre o material pode variar muito 

dependendo do processamento do material, que pode ser uma simples mistura em 

moinho aberto a processos de altíssimas taxas de cisalhamento, como no processo 

de injeção. No caso de pavimentos o range de cisalhamento parece ser menor. 
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FIGURA 41 - Curva mestra a 30°C para: a) ligante modificado com SBS linear e enxofre 

(MLS); b) ligante modificado com 4,5% SBS linear e enxofre (ML4.5S); c) 
ligante modificado com 4,5% de SBS linear e enxofre com 4% de óleo 
aromático (ML4.5S4AO); d) o ligante modificado com 4,5% de SBS linear e 
enxofre com 4% de óleo de pneu (ML4.5S4P). 
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Outra forma de representação de propriedades reológicas de ligantes 

asfálticos bastante encontrada na literatura são as curvas de Black, onde dados de 

módulo elástico são plotados em função do ângulo δ. Tais curvas podem ser 

construídas a partir dos dados levantados para determinação da curva mestra. As 

Figuras 42a, 42b, 43a e 43b apresentam curvas de Black para alguns ligantes 

estudados, onde pode-se verificar o efeito da modificação do ligante na forma da 

curva, apresentando-se a mesma mais concentrada em valores menores de δ 

quanto mais efetiva a modificação. 

Tanto as curvas mestras como as de Black permitem a comparação de 

diferentes ligantes para comparação de suas propriedades reológicas, possibilitando 

a seleção dos melhores desempenhos. Este fato, entretanto, não dispensa a 

realização de testes relacionados à especificação de venda do produto, quer seja a 

especificação Superpave, no caso dos Estados Unidos, quer seja a especificação da 

ANP, no caso do Brasil. Um ligante com características reológicas amplamente 

satisfatórias pode necessitar de ajustes para atendimento da especificação de 

venda. 
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FIGURA 42 - Curva de Black: a) para o ligante puro; b) modificado com de SBS linear. 
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FIGURA 43 - Curva de Black: a) para o CAP modificado com de SBS linear e enxofre; b) 

com SBS radial. 
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5.7.5 Estudos em teste de repeated creep 

Há indicações de que pavimentos construídos com ligantes asfálticos 

modificados, cujas características foram acompanhadas ao longo do tempo, não 

apresentaram o comportamento esperado a partir de análise dos parâmetros G*/sen 

δ e G*.sen δ relativos a especificação Superpave. Estudos citam que alfaltos 

modificados com polímeros apresentam um comportamento altamente não linear em 

deformações e freqüências próximas as de uso em pavimento e, portanto, que 

propriedades estimadas na região de viscoelasticidade linear não podem representar 

o desempenho real do pavimento. A maior parte dos estudos realizados durante ao 

SHRP utilizou ligantes não modificados, que apresentam comportamento 

praticamente newtoniano, caso em que os testes foram mais representativos. 

Entretanto, com o aumento do uso de ligantes modificados com polímeros tornou-se 

necessário o desenvolvimento de novas metodologias que apresentassem melhor 

correlação com o desempenho dos pavimentos.95-97 O teste de repeated creep a 

diferentes níveis de tensão permitiram a determinação da resistência de ligantes a 

deformação permanente no intervalo de comportamento viscoelástico não linear, 

possibilitando uma avaliação mais realista para o caso dos asfaltos modificados.75,84 

Testes de repeated creep descritos na literatura são normalmente conduzidos 

em DSR, utilizanddo geometria de pratos paralelos de 25 mm de diâmetro e 1 mm 

de gap, utilizando amostras de ligantes modificados envelhecidas em RTFOT, 

segundo método ASTM D 2872. 

Inicialmente foi realizado neste estudo um teste de repeated creep seguindo 

procedimento indicado no relatório do NCHRP 459.75 O teste compreendeu a 

aplicação de vinte ciclos consecutivos, cada ciclo com duração de 10 s, sendo 1 s 

para aplicação de uma tensão de 100 Pa, e 9 s para relaxação sem carga, sendo 

medida a deformação do material ao longo do tempo. O teste foi conduzido à 

temperatura de 70 °C, considerada próxima da temperatura de trabalho do 

pavimento.  

As Figuras 44 e 45 apresentam a deformação percentual do material ao longo 

do primeiro e do décimo ciclo. Observa-se que o material apresenta uma 

deformação rápida quando submetido à tensão cisalhante, a qual diminui com o 
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passar do tempo após a remoção da mesma, estabilizando em um patamar, sem 

retornar a condição inicial, como era de esperar no caso de materiais viscoelásticos. 

Assim, uma parte da energia é recuperada (resposta elástica) e outra se perde 

(comportamento viscoso), sendo dissipada em forma de calor. O quanto o material 

se deforma sob ação da tensão e quanto ele consegue recuperar desta deformação 

depende da amostra. 

Observa-se que os níveis de deformação das amostras após dez ciclos são 

bem maiores que do primeiro ciclo, sendo menor também a recuperação dos 

materiais quando a tensão é removida. Na verdade o dano cumulativo resultante da 

aplicação de ciclos repetitivos de carga é esperado para os ligantes asfálticos. 

A Figura 44 apresenta a variação de deformação em teste de repeated creep 

para amostras de CAP modificado com SBS linear, SBS linear com reticulante (MLS 

e ML4.5S) e com SBS radial (MR) durante o primeiro e o décimo ciclo. Observa-se o 

pior desempenho pelo o ligante que contém 3,5% de SBS linear (ML), o qual 

apresenta a maior deformação nos dois casos (após um e dez ciclos), com uma 

pequena recuperação da deformação sofrida. No caso da amostra modificada com 

3,5% de SBS radial (MR) a deformação do material sob tensão é menor em relação 

amostra modificada com SBS linear (ML), confirmando desempenho superior do 

SBS radial já verificado em outros testes, o qual pode ser relacionado tanto ao maior 

peso molecular, como já verificado no caso de aumento da viscosidade, quanto a 

estrutura do polímero, que possibilita um maior numero de domínios de poliestireno, 

que atuam como reticulações “físicas”. A recuperação da deformação, entretanto, é 

similar ou mesmo um pouco inferior à apresentada pelo ligante com SBS linear. Uma 

melhora significativa de desempenho é observada em amostra com SBS linear com 

a adição de reticulante, sendo as deformações observadas significativamente 

inferiores mesmo após dez ciclos. Neste caso há uma maior recuperação da 

deformação, verificando-se um comportamento mais elástico do material. Isto resulta 

da formação de ligações químicas entre o polímero e os compostos que constituem 

o asfalto, formando uma rede de maior alcance, fazendo que o material resista à 

deformação como um todo. O melhor desempenho é observado para amostra com 

reticulante e maior teor de polímero, o que possibilita maior inchamento do polímero, 

com formação de uma rede polimérica mais volumosa, bem como de maior número 
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de centros reativos para formação de ligações cruzadas (de enxofre) entre o 

polímero e outros compostos. Mais uma vez se confirma o efeito positivo deste 

aditivo sobre as características do ligante modificado. 

A Figura 45, por sua vez, apresenta a variação de deformação em teste de 

repeated creep para amostras de CAP modificado com 4,5% de SBS linear com 

reticulante (ML4.5S) e 4,5% de SBS linear com reticulante e 4% de óleo 

compatibilizante (ML4.5S4X, ML4.5S4AO e ML4.5S4P) após o primeiro e no décimo 

ciclo. Os gráficos permitem observar claramente o efeito plastificante dos óleos 

compatibilizantes quando adicionados aos ligantes, mesmo em ligantes modificados 

e reticulados, onde em testes anteriores foi verificado um menor efeito dos óleos 

sobre as propriedades reológicas dos materiais. A adição de óleo propicia uma maior 

deformação do material sob tensão, tanto no primeiro como no décimo ciclo. 

Observando-se as curvas relativas aos primeiro ciclo, vê-se que a recuperação da 

deformação em todos os casos parece similar, com um desempenho algo superior 

no caso da amostra com óleo de xisto, o qual vem a confirmar-se com o 

comportamento apresentado no décimo ciclo (deformação bem inferior a das 

amostras com óleo aromático e óleo de pneu). Salienta-se que neste caso todas 

amostras apresentam reticulante e mesmo teor de óleo (4%). 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o teste de repeated creep 

apresenta uma boa sensibilidade com relação a deformação medida para diferentes 

ligantes, apresentando grande potencial para análise e comparação de desempenho 

de ligantes asfálticos modificados. 
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FIGURA 44 - Variação de deformação em função do tempo em teste de repeated creep 

para ligante modificado com SBS radial (MR) e linear sem (ML), e com 
enxofre (MLS e ML4.5S) durante o: a) primeiro ciclo; b) décimo ciclo. 
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FIGURA 45 - Variação de deformação em função do tempo em teste de repeated creep 

para ligante com 4,5% de SBS linear e enxofre sem (ML4.5S) e com óleo 
aromático, de xisto e de pneu (ML4.5S4AO, ML4.5S4X e ML4.5S4P) durante 
o: a) primeiro ciclo; b) décimo ciclo. 

 
 

Em outro estudo, diferentes asfaltos modificados, porém com mesmo PG 

segundo a metodologia Superpave, foram comparados em teste de repeated creep 

com aplicação de 500 ciclos (1 s/9 s), sendo verificada diferença significativa entre a 

deformação acumulada apresentada pelos mesmos, ressaltando também a 

aplicabilidade do método para comparação de desempenho de ligantes.98 
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Foram realizados também testes Multi-Stress Creep and Recovery, onde são 

conduzidas duas séries de dez ciclos de tensão/relaxamento, um a 100 Pa e outra a 

3.200 Pa e calculada ao percentual de recuperação pela fórmula já indicada (item 

2.3).78 

Os valores encontrados estão indicados na TABELA 8 e mostram a eficiência 

acentuada do uso de reticulante perante as demais amostras modificadas. Pode-se 

evidenciar melhora de desempenho do SBS radial em relação ao linear, entretanto, 

nenhuma destas amostras (ML e MR) atenderia o novo critério de percentagem de 

recuperação acima de 15% a tensão de 3.200 Pa, devendo ser aumentada a 

concentração do polímero para melhora dos resultados. Apenas as amostras 

reticuladas seriam consideradas como modificadas por polímeros, segundo critério 

sugerido nesta metodologia. Pode-se também observar com os resultados o efeito 

plastificante dos óleos, conferindo uma característica mais viscosa ao ligante, 

dificultando a recuperação do ligante após a deformação. Salienta-se que neste 

teste a temperatura de realização do teste é a temperatura superior do PG do 

ligante. Assim, apesar da percentagem de recuperação do CAP puro estar 

numericamente similar as amostras modificadas, tais valores foram medidos a 64°C, 

enquanto para as misturas modificadas sem enxofre foram medidas a 70 °C e as 

amostras com enxofre a 76 °C. Mais uma razão para os resultados com enxofre 

serem considerados excelentes, uma vez que quanto maior a temperatura do 

material, maior a deformação que ele sofre e menor a recuperação da deformação, 

uma vez que o mesmo apresenta característica mais viscosa. 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que o teste de repeated creep 

apresenta um grande potencial para análise e comparação de desempenho de 

ligantes asfálticos modificados. 
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TABELA 8 - Deformação dos ligantes modificados em teste de repeated creep 

Deformação recuperável (%) 
Amostra 

PG  100 Pa 3200 Pa 

CAP 64 11,7 4,2 
ML 70 15,8 3,9 
MR 70 13,7 7,0 
ML2AO 70 10,6 -0,6 
ML2X 70 8,5 -2,4 
ML4P 70 11,8 0.6 
MLS 76 53,3 30,5 
ML4.5S 76 73,5 57,7 

*Segundo metodologia em avaliação pelo comitê ASTM. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos importante ressaltar, ao final deste trabalho, que os dados 

obtidos através das técnicas utilizadas permitem inferir a influência do uso de 

diferentes aditivos em relação a parâmetros reológicos e/ou propriedades 

convencionais de ligantes modificados com SBS, entretanto, mesmo quando seus 

resultados individuais indicam um desempenho excelente, como são muitas vezes 

obtidos em condições específicas para o estudo em questão,  os mesmos podem 

não ser suficientes para permitir a utilização deste ligante em pavimentação. Na 

verdade, para uso em pavimentação o ligante modificado deve atender a 

determinados critérios estabelecidos pelos órgãos responsáveis da região onde o 

mesmo pretende ser utilizado. Para atendimento destes critérios, muitas vezes a 

adequação das propriedades é obtida pela dosagem de diferentes aditivos. Por 

exemplo, o uso de enxofre permite melhora significativa das características 

reológicas do ligante modificado com SBS, entretanto, simultaneamente, ocorre um 

endurecimento do mesmo, que dificulta sua aplicação. Esta limitação torna 

necessário o ajuste da penetração pela adição de óleo. A adequação dos teores e a 

escolha adequada dos aditivos é que permitirá o atingimento dos parâmetros 

necessários para o uso do ligante modificado. 

Outro aspecto importante a salientar é a influência do CAP de origem, pois 

sendo um produto natural, apresenta composição bastante distinta em função de 

sua origem, o que influenciará a interação do mesmo com diferentes aditivos. Desta 

forma é sempre necessário um estudo preliminar para determinar a composição 

adequada de forma a atender os requisitos necessários para seu uso. 

Uma vez definida a composição do ligante modificado, o mesmo é produzido 

em tanques agitados. A dispersão do SBS no asfalto ocorre através da passagem da 

mistura (asfalto + SBS) através de um moinho trigonal, durante a recirculação do m 

aterial no tanque. Este equipamente promove um alto cisalhamento, dispersando o 

polímero, sendo a eficiência da dispersão acompanhada através de MO. Os demais 

aditivos são adicionados conforme determinado em estudos preliminares realizados. 

Uma vez a dispersão sendo considerada satisfatória, a mistura está pronta para uso, 

sendo transferida para tanques de armazenagem. Normalmente a produção é feita 

para ser usada em relativamente curto espaço de tempo, sendo, então, o produto 
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carregado em carretas e transportado para usinas próximas ao local que está sendo 

pavimentado. Caso haja necessidade de armazenamento durante um tempo mais 

longo, a estabilidade do ligante modificado deve ser suficiente para garantir a 

homogeneidade do produto, sendo que em muitos casos os tanques de estocagem 

também são agitados, de forma a possibilitar homogeneização do produto no 

descarregamento. 
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7 CONCLUSÕES 

Como base no estudo realizado, conclui-se que: 

1ª. O uso de enxofre como reticulante tem efeito altamente positivo nas 

propriedades do ligante modificado, o que fica evidenciado pela redução significativa 

da tan δ, elevação do módulo elástico e melhora de todas as propriedades 

convencionais. Em teste de repeated creep e segundo a metodologia Superpave, o 

ligante modificado com SBS linear e enxofre apresentou os melhores resultados, ou 

seja, melhor performance; 

2ª. A adição de óleos melhora a compatibilidade polímero e asfalto permitindo 

maior inchamento do SBS e melhor dispersão deste na matriz asfáltica, verificado 

por análise de microscopia ótica de fluorescência, com redução da separação de 

fases durante a estocagem a altas temperaturas em condições estáticas; 

3ª. É possível inferir que o óleo de xisto melhora a interação entre os 

componentes no ligante asfáltico modificado em maior extensão que o óleo 

aromático visto através de MO. Esta tendência pode também ser inferida através das 

propriedades reológicas observadas em testes em reometro de cisalhamento 

dinâmico (curva mestra e repeated creep). 

4ª. O óleo de xisto pode ser utilizado como compatibilizante em ligantes 

asfálticos, podendo inclusive vir a substituir o óleo aromático, visto que tanto as 

propriedades convencionais como suas propriedades reológicas foram similares; 

5ª. O do óleo de pneu poderá ser mais efetivo para o uso em ligantes se suas 

frações mais leves forem eliminadas com aumento de sua massa molar, como forma 

de viabilizar seu uso como compatibilizante para ligantes asfálticos modificados com 

SBS. Os resultados dos testes realizados indicam que este apresenta bom potencial 

para este fim; 

6ª. Através dos testes de repeated creep pode-se observar com clareza a 

perda de recuperação dos ligantes contendo óleos em teste com tensões mais 

elevada, que simulam situações de tráfego mais pesado, devido ao efeito 

plastificante destes; 

7ª. O SBS radial, apesar de apresentar pior dispersão na matriz asfáltica, 
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confere ao ligante modificado propriedades superiores ao SBS linear. Entretanto, 

estes ligantes apresentam baixa estabilidade à estocagem a altas temperaturas; 

8ª. Os sistemas de reticulação alternativos avaliados, a base de tiuram com 

baixo teor de enxofre, considerado um sistema eficiente para vulcanização de 

borracha, não apresentaram resultados satisfatórios na reticulação do SBS com o 

ligante asfáltico; 

9ª. O teste de repeated creep mostrou ser um método sensível e adequado 

para avaliação do desempenho de ligantes, devendo ser melhor explorado; 

10ª. Apesar da análise por microscopia se mostrar uma maneira eficiente para 

verificação da dispersão do polímero na matriz asfáltica, não é possível inferir que 

uma melhor compatibilização entre as fases leve a um melhor desempenho do 

ligante modificado por polímero. Esta consideração é corroborada pelos melhores 

resultados encontrados para as propriedades do ligante modificado com SBS radial 

em relação ao modificado com SBS linear, com e sem adição de óleos, apesar 

destes últimos ocasionarem melhora da dispersão do polímero na matriz asfáltica, 

A adição de polímeros ao ligante asfáltico modificado com SBS permite a 

melhora significativa de desempenho pela melhor compatibilização das fases, quer 

através de afinidade química quer pela formação de ligações químicas entre o 

asfalto e a matriz polimérica. As propriedades reológicas e convencionais destes 

ligantes devem ainda atender a requisitos estabelecidos por órgãos que 

regulamentam este mercado, e para isto o ajuste das dosagens destes aditivos 

torna-se muito importante.  
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8 SUGESTÔES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Em função dos resultados obtidos nesta tese e questionamentos durante a 

sua elaboração, a autora sugere como opção para novos estudos sobre ligantes 

modificados com SBS, o seguinte: 

a) Obtenção do óleo de pneu de composição otimizada para uso como aditivo 

em ligantes asfálticos, visto o valor ecológico advindo do reaproveitamento 

de pneus usados; 

b) Avaliação de outros aditivos, como o ácido polifosfórico, para ligantes 

modificados; 

c) Desenvolvimento de metodologia e otimização de testes de repeated creep 

para análise do comportamento de ligantes asfálticos modificados; 

d) Estabelecimento de correlações entre os resultados de ensaios reológicos 

conduzidos em DSR e resultados de teste de desempenho de misturas 

alfálticas. 
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