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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar a formulação de um 
diluente asfáltico de origem vegetal, na composição de diluente do CAP 
(Cimento Asfáltico de Petróleo) para emprego em imprimação de bases 
rodoviárias na Região do Cariri Cearense. Para tal foram criteriosamente pré-
selecionados óleos vegetais, os quais serão misturados ao CAP, para 
produção de um asfalto diluído menos impactante ao meio ambiente, para 
substituição do querosene de aviação, atualmente utilizado para composição 
do CM-30 (asfalto diluído de cura média). Espera-se que a mistura obtida se 
apresente homogênea, volátil, baixa viscosidade e estabilidade à estocagem, e 
quando aplicada sobre uma base lhe forneça endurecimento superficial, 
impermeabilidade e condições de aderência com o revestimento que lhe for 
superposto. 
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1. Introdução 
Aproximadamente 95% das estradas pavimentadas brasileiras utilizam 

materiais asfálticos na sua construção (BERNUCCI, et al., 2010). Além de ser 
usado na camada final dos pavimentos, denominada de revestimento, o asfalto 
também é utilizado no serviço de imprimação, Este serviço, segundo DNIT 
144/2014-ES, consiste de uma camada de material betuminoso sobre a base 
granular concluída, com os objetivos de conferir a esta, coesão superficial, 
impermeabilização e condições de aderência ao revestimento a ser executado. 

Os materiais normalmente utilizados para imprimação de bases são os 
asfaltos diluídos de petróleo, os quais, segundo Sandaka, Gouveia e Senger 
(2018), se compõem da mistura do asfalto com diluente derivado do petróleo, 
como a nafta ou gasolina, querosene e óleo diesel. A adição desses diluentes 
ao CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), segundo Godoi (2011), tem a 
finalidade de liquefazê-lo, através da redução temporária da sua viscosidade, 
facilitando a sua aplicação à temperatura ambiente ou abaixo daquelas 
temperaturas exigidas para sua utilização.  

No Brasil, são fabricados dois tipos de asfaltos diluídos de petróleo (ADP), 
o de cura média ou CM (medium curing), produzido a partir a adição do 
querosene, e o de cura rápida ou CR (curing rapid), obtido a partir da adição da 
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nafta ou gasolina. O termo “cura” é referido à velocidade de evaporação do 
solvente adicionado (BERNUCCI, et al., 2010). Segundo esses autores os 
ADP’s são classificados nos tipos CM-30 e CM-70, os quais utilizam o 
querosene como diluente, sendo o primeiro, comumente empregado nos 
serviços de imprimação. Apesar do seu elevado custo de aquisição, em virtude 
do emprego de querosene de avião A-1 (QAV-1) para sua fabricação (COSTA, 
2014), o CM-30, é o ligante asfáltico mais utilizado no Brasil, segundo Almeida 
e Barroso (2019). Conforme esses autores, esse asfalto diluído vem sofrendo 
restrições, em função da liberação de compostos orgânicos voláteis ao 
ambiente, provocada pelo querosene. 

Segundo Uemoto et al. (2006) esses compostos compõem a classe de 
substâncias na qual o carbono se combina com o hidrogênio ou a outros 
elementos, como alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos, constituindo ampla 
faixa de substâncias tóxicas. De acordo com a Environmental Protection 
Agency (EPA, 2001), os VOCs podem acentuar, indiretamente, a degradação 
do ozônio estratosférico, contribuir para o efeito estufa e formação do ozônio 
troposférico. Esses autores afirmam que, quando o ozônio está presente na 
troposfera, ao nível do solo, torna-se prejudicial ao ser humano, podendo 
causar câncer de pele, catarata e redução do sistema imunológico. Esse 
ozônio modifica o equilíbrio ambiental de ecossistemas e altera a bioquímica 
das plantas, por exemplo (UEMOTO et al, 2006). 

O querosene de aviação é classificado como líquido inflamável, 
corrosivo/irritante à pele, provoca danos/irritação ocular, apresenta toxicidade 
para órgão-alvo, após única exposição e após única repetida, perigo por 
aspiração e perigo agudo para o ambiente aquático (PETROBAHIA, 2015). 
Quando aspirado causam pneumonite química por toxicidade direta para o 
parênquima pulmonar e alteração da função surfactante, podendo resultar em 
aumento da permeabilidade vascular e edema, que pode evoluir para choque 
(MEDICINANET, 2018). 

Por essas razões os ADP’s estão sendo gradativamente descartados, 
havendo um consenso entre pesquisadores do mundo inteiro quanto à 
necessidade de estudos de novas alternativas que utilizem diluentes vegetais 
com o objetivo de reduzir as taxas de emissão de agentes nocivos, além do 
fato de contribuir para uma menor dependência do petróleo, reduzindo assim o 
efeito estufa, problema muito discutido na atualidade.  

Essa necessidade motivou a realização desse trabalho que tem como 
principal objetivo a formulação de diluentes naturais à base de óleos vegetais, 
para emprego em imprimação de bases rodoviárias, com o objetivo de eliminar 
os impactos ambientais gerados pelo VOCs emitidos pelo querosene durante a 
execução desse serviço. 
 
2. Objetivo 
Investigar a formulação de óleos de origem vegetal na composição de diluente 
do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) para emprego em imprimação de 
bases rodoviárias na Região do Cariri Cearense. Buscando os importantes 
fatores que colaboram na penetração da imprimação para diferentes classes de 
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solos e agregados da região, que tem composição de misturas com potencial 
de utilização em camadas de bases de pavimento rodoviários. Buscando 
conhecimentos e provocando discussões dobre a importância de uma 
imprimação de boa qualidade.  Despertar o estudo de diluentes alternativos 
como os óleos vegetais visando a redução dos impactos proveniente dos 
tradicionais asfaltos diluídos. 
 
3. Metodologia 

Como critério metodológico foi realizado uma revisão bibliográfica de temas 
e trabalhos acadêmicos que pudesse proporcionar conhecimento sobre o 
assunto, com informações qualificadas e bem embasadas. Desenvolvendo o 
projeto, a primeira atividade foi a aquisição dos agregados (brita corrida) e dos 
materiais betuminosos (CAP e CM-30), os quais foram disponibilizados, antes 
do período de pandemia, pela Construtora CORAL S.A. Esses materiais já se 
encontram no LAMESP - Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação, 
do Departamento de Construção Civil, da URCA.  

A pré-seleção dos óleos a serem estudados se deu a partir do 
procedimento bibliográfico, fundamentado nos seguintes critérios: serem 
comercialmente disponíveis na cidade de Juazeiro do Norte (maior cidade 
comercial da região), terem bom potencial produtivo e de rendimento e 
afinidade química com o CAP.   

A pré-seleção dos solos e agregados ocorreu tendo como proposito a 
escolha de materiais que apresentem melhor potencial de utilização como 
camadas de bases rodoviárias, seja na condição “in-natura” ou com misturas 
de agregados (solo-brita), esses materiais poderão ser selecionados com base 
na sua indicação para projetos de pavimentação ou reabilitação de pavimentos 
recentemente executados na região do Cariri Cearense. 
 
4. Resultados  

Tendo em vista a não obtenção de resultados dos estudos, até o momento, 
relata-se aqui os resultados esperados com a sua finalização. Espera-se que 
os óleos selecionados para estudo tenham boa afinidade química com o 
asfalto, que as misturas produzidas apresentem homogeneidade, potencial de 
volatilidade, baixa viscosidade, elevado ponto de fulgor e estabilidade à 
estocagem.  

Com referência aos solos, espera-se que a região do Cariri não apresente 
solos adequados para uso em camadas de base de pavimentos rodoviários, na 
condição in natura, o que obrigará a recorrer-se à melhoria das suas 
qualidades através da adição de agregados graúdos (brita), para produção da 
mistura denominada de solo-brita. Essa mistura tem como vantagens o 
aproveitamento de solos locais e o bom desempenho dos pavimentos, se 
devidamente executados. Sua desvantagem reside na elevação do seu custo, 
em relação aos materiais tradicionais, uma vez que o solo deve ser misturado 
ao agregado em usina própria para tal.  

Espera-se também que a mistura produzida penetre suficientemente e 
quando aplicada sobre uma base lhe forneça endurecimento superficial, 
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impermeabilidade e condições de aderência com o revestimento que lhe for 
superposto. 
5. Conclusão  

Os estudos até então realizados ainda não permitem estabelecer 
conclusões, uma vez que as atividades realizadas se restringiram a referenciais 
teóricos, em decorrência da paralisação das atividades acadêmicas, por conta 
da pandemia. 
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