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RESUMO 
 

Estudos mostram que os defeitos mais comuns na malha rodoviária brasileira são 
trincas de fadiga e afundamentos plásticos, os quais estão associados ao tipo de 
material utilizado nas camadas do pavimento, dimensionamento da estrutura, 
esforços do tráfego e intempéries. Para minimizar esses defeitos, pesquisas sobre 
modificadores, geralmente polímeros, adicionados aos ligantes asfálticos têm sido 
desenvolvidas, proporcionando melhorias físicas, químicas e reológicas. Este 
trabalho investiga modificações químicas do CAP com adição de PP por FTIR, RMN 
e DSC. Os espectros FTIR do CAP puro e modificado não apresentaram diferenças 
nas absorções. Análises por RMN não evidenciaram fortes ligações químicas entre o 
CAP e PP. A curva DSC do PP mostrou fusão em 160°C (ΔH = 94J/g) e a do CAP 
puro apresenta uma transição endotérmica entre 20 e 40°C (ΔH = 2J/g). Nas curvas 
DSC das misturas, essas transições não são significativas, indicando possíveis 
interações entre o CAP e o PP. 
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INTRODUÇÃO 

A malha rodoviária brasileira constitui a principal via de circulação de bens e 

pessoas do país e representa um patrimônio importante a ser preservado. Segundo 

dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

atualizados em 08/06/2010, a extensão total da malha rodoviária brasileira é de 

1.712.136,7 km, dos quais apenas 212.617,9 km (cerca de 12,41 %) são 

pavimentados. A grande maioria (cerca de 95%) das rodovias pavimentadas utilizam 

revestimento asfáltico. 

Percebe-se claramente a dimensão do mercado existente, bem como a 

importância do tema, uma vez que, a melhoria das condições das estradas 

brasileiras se reflete imediatamente na redução do número de acidentes rodoviários, 

na diminuição das perdas de safra, pelo tempo excessivo no transporte, na redução 
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do consumo de combustíveis e do custo de manutenção, e no aumento da vida útil 

dos veículos, entre outros fatores correlatos. 

A mistura asfáltica usada na pavimentação é geralmente constituída de três 

componentes principais: o agregado, o enchimento e o cimento asfáltico do petróleo 

(CAP) que é usado como ligante dos agregados minerais(1). O CAP pode ser 

encontrado na natureza ou obtido por destilação do petróleo. Quando utilizado na 

pavimentação, apresenta comportamento termoplástico, que possibilita o manuseio 

a quente e o retorno às suas propriedades viscoelásticas por simples resfriamento.  

O CAP é constituído de 90 a 95% de hidrocarbonetos e de 5 a 10% de 

heteroátomos (oxigênio, enxofre, nitrogênio e metais – vanádio, níquel, ferro, 

magnésio e cálcio) unidos por ligações covalentes. Os CAPs brasileiros têm baixo 

teor de enxofre e de metais, e alto teor de nitrogênio(2). Sua composição química é 

bastante complexa sendo que o número de átomos de carbono por molécula varia 

de 20 a 120 (Fig. 1). A composição química do CAP tem influência no desempenho 

físico e mecânico das misturas asfálticas, mas sua maior influência será nos 

processos de incorporação de agentes modificadores, tais como os polímeros. 

 
Fig. 1. Representação esquemática dos componentes do CAP. 

 

Os asfaltenos são aglomerados de compostos polares e polarizáveis formados 

por associações intermoleculares, constituídos de hidrocarbonetos naftênicos 

condensados e de cadeias saturadas curtas, sendo sólidos amorfos pretos ou 

marrons. A quantidade de asfaltenos tem efeito nas características reológicas do 

CAP: quanto maior o percentual de asfaltenos, mais duro e mais viscoso será o 

ligante asfáltico. Em geral os asfaltenos constituem de 5 a 25% do CAP(3). 

As resinas são compostos de hidrogênio e carbono, com pequena proporção 

de oxigênio, enxofre e nitrogênio. São sólidos ou semi-sólidos marrom-escuros, de 

natureza polar e fortemente adesiva. As proporções de resinas e asfaltenos 

governam o comportamento como solução (Sol) ou gelatina (Gel) do CAP. 

Os componentes aromáticos são de baixa massa molar e em maior proporção 

no asfalto, sendo o meio de dispersão e peptização dos asfaltenos. Esses 
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componentes constituem de 40 a 65% do total do asfalto. Os saturados são cadeias 

retas e ramificadas de hidrocarbonetos, sendo óleos viscosos não-polares 

transparentes, compondo de 5 a 20% dos asfaltos. O CAP é tradicionalmente 

considerado uma dispersão coloidal de asfaltenos em saturados e aromáticos(4). 

Nos últimos anos, têm-se utilizado modificadores no CAP, com o objetivo de 

melhorar suas propriedades físicas, químicas e reológicas, quando comparado ao 

CAP tradicional, visando aumentar sua durabilidade, por meio do aumento da 

recuperação elástica, aumento à resistência, à deformação permanente e mitigação 

do envelhecimento(5). Considerando os benefícios que estes modificadores podem 

trazer ao revestimento asfáltico, muitas pesquisas sobre o desenvolvimento desses 

materiais vêm sendo concebidas. Os tipos de modificadores mais encontrados 

comumente no mercado são: SBS (copolímero de estireno butadieno); SBR 

(borracha de butadieno estireno); EVA (copolímero de etileno acetado de vinila); 

borracha vulcanizada; entre outros. Entretanto, a adição de polímeros a ligantes e 

misturas vêm sendo realizada sem controle de qualidade adequado, seguindo 

modelos de dosagem geralmente empíricos. 

Assim, é necessário um estudo para determinação de métodos alternativos de 

identificação e quantificação da presença de polímeros modificadores no ligante 

asfáltico. As análises químicas mais usadas na caracterização de CAP incluem 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análises 

térmicas, como calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise 

termogravimétrica (TGA), bem como a ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C 

e 1H, além de ensaios reológicos(6). 

Com esse cenário é que se estabelece esta pesquisa, onde se procura avaliar o 

comportamento do CAP com a adição de fibras de polipropileno (PP). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O ligante (CAP) utilizado na pesquisa é proveniente da refinaria da Petrobrás em 

Betim/MG, disponibilizado pela Centro Oeste Asfaltos (Brasília/DF). Este se 

enquadra como CAP 50/70, ou seja, sua penetração esta na faixa de 50 a 70 

décimos de mm à temperatura de 25 ºC, de acordo com as normas brasileiras NBR 

6576 e DNER ME 003/99. As fibras de PP foram desenvolvidas para uso em 

misturas asfálticas e fornecidas pela empresa FORTA Corporation (Pensilvânia – 

EUA), nas dimensões de 19 mm de comprimento e 0,018 mm de diâmetro. Elas 
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vieram misturadas com fibras de aramida (14% de aramida para 86% de PP) e foram 

separadas manualmente. 

Ao CAP foram adicionados teores de fibra de PP equivalentes a 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5 e 3,0% em relação ao peso do ligante. A mistura foi realizada sob agitação 

mecânica, à temperatura de 25 ºC, durante 30 min, para cada amostra modificada. 

Estas seis amostras, juntamente com o CAP puro, ou seja, com 0% de PP, foram 

analisadas por FTIR, DSC e RMN de 13C e 1H, solubilizadas em clorofórmio 

deuterado. Através dos resultados obtidos, foi possível avaliar o efeito térmico e 

estrutural que as fibras de PP têm sobre o CAP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As fibras PP se comportam como agente de preenchimento/reforço, as análises 

a seguir visam avaliar as propriedades térmicas e possíveis interações químicas 

entre o CAP e as fibras PP. 
Infravermelho com transformada de Fourier - FTIR 

 

Verificou-se pelo espectro de absorção no FTIR da fibra de PP (Fig. 2) bandas 

características de estiramento das ligações Csp3-H nas regiões de 3000 a 2840 cm-1 

e deformação assimétrica de CH3 na região de 1450 cm-1, além de deformação 

“tesoura” de CH2 na região de 1380 cm-1 e os espectros FTIR do CAP puro (Fig. 3) e 

modificados por PP (Figs. 4 a 9) mostraram a estrutura típica de uma macromolécula 

complexa com a presença de compostos saturados e traço de aromáticos. 

                           
           Fig. 2. Espectro FTIR do PP.                                         Fig. 3. Espectro FTIR do CAP puro. 

                        
 Fig. 4. Espectro FTIR: CAP+0,5 %PP.           Fig. 5. Espectro FTIR: CAP+1,0 %PP.       Fig. 6. Espectro FTIR: CAP+1,5. %PP.           

                         
  Fig. 7. Espectro FTIR: CAP+2,0 %PP.        Fig. 8. Espectro FTIR: CAP+2,5 %PP.         Fig. 9. Espectro FTIR: CAP+3,0 %PP. 
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Os espectros FTIR não mostraram mudanças do CAP puro para o CAP 

modificado com PP, pois esta é uma técnica qualitativa. Como o CAP e o PP 

absorvem em regiões semelhantes do espectro, ou seja, em números de onda muito 

próximos, não foi possível avaliar o aumento da quantidade de polímero nas 

amostras. Mas, foram observadas bandas referentes ao estiramento das ligações 

Csp3-H nas regiões de 3000 a 2840 cm-1 e deformação assimétrica de CH3 na região 

de 1450cm-1, além de deformação tesoura de CH2 na região de 1380 cm-1. Pode-se 

notar também a existência de traço de aromático nas regiões de 880 a 761 cm-1. 

Calorimetria exploratória diferencial – DSC 
 
A curva DSC do PP (Fig. 10) mostrou fusão em 160 °C (entalpia de fusão = 94 

J/g) e a do CAP puro (Fig. 11) uma transição endotérmica entre 20 e 40 °C (∆H = 2 

J/g). Nas curvas DSC das misturas (Fig. 12), essas transições não são significativas, 

indicando possíveis interações entre o CAP e o PP. 

                         
                   Fig. 10. Curva DSC da fibra de PP.                                          Fig. 11. Curva DSC do CAP puro. 

                                                     
                                              
 
 
 
 

  Fig. 12. Curvas DSC das misturas CAP + PP. 
 

Ressonância Magnética Nuclear – RMN 
 

O CAP puro e as misturas foram analisados por RMN de 1H e 13C. Os espectros 

RMN de 1H foram divididos em regiões alifáticas e aromáticas. A região de 

integração de 1 a 3 ppm foi atribuída a próton de natureza alifática e a região de 5 a 

9 ppm a prótons de natureza aromática. Em materiais menos complexos, picos 

individuais na região alifática do próton podem ser facilmente identificados. No caso 

do asfalto, que é uma macromolécula complexa, torna-se difícil a definição das 

estruturas.  

Na avaliação realizada, foi possível observar as características estruturais 

relativas a compostos naftênicos, aromáticos, saturados, olefinas e heteroátomos 
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como oxigênio e enxofre. Para o espectro RMN de 1H do CAP puro (Fig. 13), na 

região alifática a aproximadamente 0,4 ppm foi observado um pico que pode ser 

atribuído a prótons de CH2 em cadeia longa. O pico observado em torno de 1,9 ppm 

pode ser atribuído à ressonância de compostos benzílicos ou a prótons de 

hidrogênios alifáticos. Picos sobrepostos observados entre 1,1 e 4,0 ppm podem ser 

atribuídos a prótons adjacentes a heteroátomos e o pico observado em torno de 6 

ppm pode ser associado a aromáticos. 

 
                Fig. 13. Espectro RMN-1H do CAP puro. 

Nos espectros RMN de 1H para as misturas (Figs. 14, 15, 16, 17, 18 e 19) pode-

se observar um aumento na intensidade dos picos na região alifática e uma 

diminuição na região aromática, indicando possível interação entre o CAP e as fibras 

de PP, confirmando dados de DSC. 

 

 

 

            
Fig. 14. Espectro RMN-1H CAP 0,5 %PP.    Fig. 15. Espectro RMN-1H CAP 1,0%PP.   Fig. 16. Espectro RMN-1H CAP 1,5%PP.      

                                   
Fig. 17. Espectro RMN-1H CAP 2,0%PP.      Fig. 18. Espectro RMN-1H CAP 2,5%PP.  Fig. 19. Espectro RMN-1H CAP 3,0%PP. 

Os espectros RMN de 13C (Fig. 20) foram divididos em regiões alifáticas e 

aromáticas. A região entre 5 e 50 ppm foi definida como alifática e de 110 a 160 ppm 

como aromática. A região aromática apresentou picos alargados e mal definidos. Um 

pico em, aproximadamente, 80 ppm foi atribuído ao clorofórmio, utilizado na 

preparação das amostras. A região alifática apresentou-se melhor definida. 

              
 Fig. 20. Espectro RMN-13C do CAP puro. 
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Nos espectros RMN de 13C para as misturas (Figs. 21 a 26) não foi possível 

observar qualquer mudança entre o espectro do CAP puro, diferentemente do que 

ocorreu com os espectros RMN de 1H. Isto pode ter ocorrido porque a técnica de 

RMN de 13C é muito menos sensível que a técnica a de 1H. Os núcleos de 13C estão 

presentes nas moléculas com apenas 1,11 % da abundância natural do carbono, 

contra 99,98 % do 12C. Sua sensibilidade total é de apenas 1,16 % da sensibilidade 

do 1H, daí, a necessidade de maior quantidade de amostra ou tempo de análise para 

obtenção de um espectro de 13C. O 12C, mais abundante, não apresenta o fenômeno 

da ressonância(7). 

                       
Fig 21. Espectro RMN-13C: CAP 0,5%PP. Fig. 22. Espectro RMN-13C: CAP 1,0%PP. Fig. 23. Espectro RMN-13C: CAP 1,5%PP.      

                               
Fig. 24. Espectro RMN-13C: CAP 2,0%PP. Fig. 25. Espectro RMN-13C: CAP 2,5%PP Fig. 26. Espectro RMN-13C: CAP 3,0%PP.              
 
CONCLUSÕES 
 

O PP é um dos termoplásticos cujo volume de utilização mais cresce, 

atualmente. O PP apresenta baixo custo e propriedades adequadas a produtos 

industriais e de consumo. É um material leve, flexível, de excelente resistência 

química e alta temperatura de fusão. Estas propriedades contribuem para sua 

extensa gama de aplicações. 

Os estudos por DSC e RMN de 1H foram complementares e sugeriram que 

ocorrem interações entre o CAP e o PP. Porém, os estudos por FTIR e RMN de 13C 

não mostraram evidência dessas interações.   Aparentemente, não houve mudanças 

acentuadas nas propriedades químicas e térmicas do CAP com a adição de PP. 

Uma avaliação do comportamento mecânico dessas misturas poderá complementar 

este estudo. 
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EVALUATION OF THE CHEMICAL MODIFICATIONS IN PETROLEUM ASPHALT 

CEMENT (PAC) WITH THE ADDITION OF POLYPROPYLENE (PP) 
 

ABSTRACT 

Studies show that the common distress mode in the Brazilian highway network are 
fatigue cracks and plastic deformation, which are associated with the type of material 
used in the pavement layers, structural project, excessive traffic load and weathering. 
To minimize these defects, research on modifiers such as polymers, added to 
asphalt binders have been developed to provide physical, chemical and rheological 
improvement. This paper investigates chemical modifications of the binders with the 
addition of PP by FTIR, NMR and DSC. FTIR spectra of pure and modified binder 
showed no differences in absorption. NMR analysis showed no strong chemical 
bonds between the binder and PP. DSC curve of PP showed a melting temperature 
of 160 °C (ΔH = 94J/g) and the pure binder presented an endothermic transition 
between 20 and 40 °C (ΔH = 2J/g). In the DSC curves of mixtures, these transitions 
are not significant, indicating possible interactions between asphalt binder and PP. 

 
 

 

Key-words: asphalt binder, polypropylene, DSC, NMR, FTIR. 
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