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RESUMO 
 

 Esta tese tem como objetivo estudar a influência das variáveis do processo de 
fabricação dos asfaltos-borracha nas suas propriedades físicas e no comportamento mecânico 
das misturas asfálticas confeccionadas com estes materiais. Para atingir os objetivos a que se 
propõe, este trabalho foi dividido em três partes principais: estudo das propriedades físicas 
dos asfaltos-borracha obtidos pelo processo úmido, modelagem das propriedades físicas com 
redes neurais artificiais e estudo do comportamento mecânico das misturas asfálticas 
modificadas com borracha  pelo processo seco e confeccionadas com asfaltos-borracha 
obtidos pelo processo úmido. 

 O estudo das propriedades físicas dos asfaltos-borracha foi feito por meio da 
realização dos ensaios de penetração, viscosidade Brookfield, ponto de amolecimento e 
resiliência. Os resultados destes ensaios mostraram que, dentre os fatores do processo de 
fabricação que mais afetaram as propriedades físicas destes materiais estão a percentagem, 
granulometria e o tipo de borracha granulada empregada, e o tempo de mistura entre a 
borracha e o ligante asfáltico convencional. De forma geral, o aumento da percentagem de 
borracha incorporada ao ligante asfáltico produz o aumento da viscosidade Brookfield, 
durante os primeiros minutos do processo de mistura, do ponto de amolecimento e da 
resiliência dos asfaltos-borracha. A intensidade com que isto ocorre depende ainda de outros 
fatores, como a temperatura de mistura empregada, a granulometria e o tipo de borracha 
granulada empregada, além do tipo de ligante asfáltico empregado. 

 A modelagem das propriedades físicas dos asfaltos-borracha por meio da utilização 
das redes neurais artificiais mostrou-se muito eficiente, como pode ser verificado nos 
elevados valores apresentados para o coeficiente de determinação (R²) dos modelos propostos, 
tanto na fase de treinamento, como na fase de  validação. Além disto, a contribuição de cada 
variável de entrada na resposta rede, determinada pelo programa utilizado, apresentou-se 
bastante coerente com aquela determinada a partir das análises dos resultados experimentais. 

 Para o estudo do comportamento mecânico das misturas asfálticas foram realizados 
ensaios de resistência à tração, módulo resiliente, vida de fadiga e resistência às deformações 
permanentes. Os resultados destes ensaios mostraram que a utilização dos asfaltos-borracha 
proporcionou um aumento do módulo resiliente, da vida de fadiga e da resistência ás 
deformações permanentes das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha em 
relação às misturas convencionais. Os parâmetros do processo de fabricação dos asfaltos-
borracha que mais influenciaram o comportamento mecânico das misturas foram a 
percentagem de borracha e o tempo de mistura entre a borracha e o ligante convencional.  

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram também que as misturas 
asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco apresentam um comportamento 
mecânico inferior ao das misturas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos pelo 
processo úmido. Com relação às misturas asfálticas convencionais, pode-se observar que a 
incorporação da borracha pelo processo seco produz melhorias em termos de comportamento 
elástico e aumento da vida de fadiga das misturas asfálticas modificadas. 

 

 

 

 

 vii



ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis is to study the influence of the variables involved into 
asphalt-rubber manufacturing process on its physical properties and on the mechanical 
behavior of the asphalt-rubber hot mixes. To achieve its objectives, this work was divided in 
three parts: study of the physical properties of the asphalt-rubber binders, modeling of these 
physical properties with neural networks, and the study of the mechanical behavior of asphalt-
rubber hot mixes obtained by the wet and dry processes. 

 The study of the physical properties of the asphalt-rubber binders were performed by 
the following laboratory test: penetration, Brookfield viscosity, softening point and resilience. 
The results from these tests showed that, among all the variables of the asphalt-rubber 
manufacturing process described before, those that more affected the physical properties of 
the asphalt-rubber were content, grain size distribution and type of crumb rubber, and the time 
and employed to mix the crumb rubber and the straight asphalt binder. In general, the increase 
of the content rubber incorporated into straight binder produces a increase of the Brookfield 
viscosity, along the first minutes of the manufacturing process, of the softening point and of 
the resilience of the asphalt-rubber binders. The intensity with theses effects occurs depends 
on other factor, as the temperature employed, the grain size distribution and type of crumb 
rubber, and also of type of straight asphalt binder. 

 The modeling of the physical properties of the asphalt-rubber binders with neural 
networks was very efficient, as can be observed in the high values of R² presented by the 
models in the training and validation phases. Besides, the contribution of each input, 
determined by the used software, was closed to that determined by the analysis of the 
laboratory results. 

 For the study of the mechanical behavior of the asphalt hot mixes were performed the 
following tests: indirect tension test, resilient modulus and fatigue life tests, and strength to 
permanent deformation tests. The results of these tests showed that the use of asphalt-rubber 
binders produces an increase of the stiffness, fatigue life and resistance to rut depth of the 
asphalt-hot mixes. The principal variables that influenced the mechanical behavior of the 
asphalt-rubber hot mixes were the content of crumb rubber incorporated into straight asphalt 
binder and the time of mixing used in the asphalt-rubber manufacturing process. 

 The results presented in this work also showed that asphalt hot mixes modified with 
crumb rubber by the dry process present worst mechanical behavior than the asphalt-rubber 
hot mixes, which asphalt-rubber binder were obtained by the wet process. In relation to 
asphalt hot mixes manufactured with straight binder, it can be observed that the incorporation 
of crumb rubber by the dry process produces improvements in terms of elastic behavior and 
increase of fatigue life of modified asphalt hot mixes. 
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CAPÍTULO 

1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 –  IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 

No Brasil é grave a deterioração da rede rodoviária existente, constituída na sua grande 

maioria por pavimentos flexíveis com revestimentos betuminosos. Segundo dados contidos no 

relatório referente ao ano de 2002 da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2002), 

38,8% das rodovias brasileiras apresentam condições de pavimentação deficientes. Entre as 

principais causas da ruína dos pavimentos flexíveis destacam-se a fadiga das misturas 

betuminosas, que levam ao trincamento excessivo da camada de revestimento, e o acúmulo de 

deformações permanentes que se apresentam na forma dos afundamentos excessivos nas 

trilhas de roda.  

 

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos pavimentos flexíveis, tem-se realizado 

um número cada vez maior de pesquisas sobre novos materiais que possam aumentar a sua 

vida útil e diminuir os custos de manutenção. Uma alternativa bastante utilizada no meio 

rodoviário tem sido a adição de materiais poliméricos aos ligantes asfálticos tendo por 

objetivo a melhoria das suas propriedades, principalmente no que se refere à susceptibilidade 

térmica e flexibilidade.  

 

Como principais agentes modificadores dos ligantes asfálticos convencionais 

encontram-se os polímeros (SBS, EVA, etc) e a borracha granulada reciclada de pneus 

usados. A borracha utilizada na fabricação de pneus de veículos automotivos é constituída por 

uma mistura de diferentes componentes como, borracha de estireno-butadieno de elevado 

peso molecular, borracha natural, borracha sintética, negro de fumo, entre outros (Holleran & 

Reed, 2000). Esta grande diversidade de componentes da borracha, potencialmente, pode 

conferir melhores propriedades aos ligantes asfálticos convencionais através do processo de 

incorporação.  

 

Associadas à melhoria do comportamento dos ligantes asfálticos estão as 

preocupações de ordem ambiental. Dados da ANIP (Associação Nacional da Indústria de 
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Pneumáticos) indicam que anualmente no Brasil são produzidos aproximadamente 45 milhões 

de pneus novos e que o número de unidades descartadas chega a aproximadamente 30 

milhões, dos quais apenas uma parte é reciclada. Além disto, estima-se que o número de 

pneus inservíveis existentes em aterros, lixões, etc, chega a 100 milhões de unidades 

(FAPEMIG, 2003).  

 

A não reutilização dos pneus inservíveis pode conduzir futuramente à formação de 

depósitos de pneus a céu aberto, conforme exemplo mostrado na Figura 1.1. A principal 

preocupação com a não reutilização dos pneus usados ocorre pelo fato de a borracha 

vulcanizada empregada na fabricação destes pneus, quando queimada a céu aberto contaminar 

o meio ambiente com óxido de carbono, enxofre, além de outros poluentes. Além disto, a 

formação de depósitos de pneus usados a céu aberto contribui para a proliferação de 

mosquitos e doenças. 

 

 
Figura 1.1 – Depósito de pneus usados a céu aberto 

 

Como forma de controle da poluição ambiental pelos pneus usados foi aprovada no 

Brasil, em 26 de agosto de 1999, a Resolução nº 258 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) que institui a responsabilidade do produtor e importador de 

pneumáticos. Segundo esta Resolução, as empresas fabricantes e as importadoras de pneus 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional, na proporção definida em função das quantidades 

de pneus fabricados e importados. 
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É neste contexto de melhoria do comportamento dos materiais asfálticos 

convencionais e diminuição da poluição ambiental que se inserem os ligantes asfálticos 

modificados com borracha granulada de pneus usados, conhecidos como asfaltos-borracha. 

 

Experiências com pavimentos executados em diferentes países têm mostrado o 

excelente desempenho estrutural e funcional das misturas asfálticas confeccionadas com 

asfalto-borracha. Em geral, são observadas melhorias na vida de fadiga das camadas de 

revestimento, redução do custo de manutenção das vias, aumento da resistência à derrapagem, 

diminuição da reflexão de trincas em reforços estruturais, além de redução nos níveis de 

poluição sonora quando se empregam misturas de graduação descontínua ou aberta. 

 

Considerando-se os resultados já obtidos em outros países com a aplicação dos 

asfaltos-borracha, as condições climáticas, o estado de degradação da maioria das rodovias 

brasileiras e a contribuição ambiental, estes materiais apresentam elevado potencial de 

utilização no Brasil.  

 

1.2 –  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Este trabalho tem por objetivo principal estudar a influência das variáveis do processo 

de fabricação dos asfaltos-borracha nas suas propriedades físicas e no comportamento 

mecânico das misturas asfálticas confeccionadas com estes materiais. Para se atingir este 

objetivo foi realizada uma série de ensaios laboratoriais, tanto em diferentes amostras de 

asfalto-borracha, como nas misturas asfálticas confeccionadas com estes materiais. Além 

disto, também foram elaborados modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-

borracha com a utilização de redes neurais artificiais.  

 

 Como objetivo secundário este trabalho pretende ainda avaliar as condições que 

permitam a obtenção de ligantes modificados com elevadas percentagens de borracha 

granulada, já que nos países em que há uma grande utilização deste tipo de material, a 

percentagem máxima utilizada é de 20%, em relação ao peso total do ligante modificado. 
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1.3 –  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Inicialmente neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico detalhado 

abordando os principais aspectos relacionados aos pavimentos executados com asfaltos-

borracha. Dentre os assuntos de interesse destacam-se: a caracterização das propriedades 

físicas e reológicas dos ligantes modificados com borracha e o comportamento mecânico das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha. Este levantamento bibliográfico foi 

realizado de modo a estabelecer uma base teórica relacionada ao escopo deste trabalho. 

 

Após o levantamento bibliográfico foi feita a seleção dos ensaios necessários para o 

estudo em questão e das principais variáveis do processo de fabricação dos ligantes e das 

misturas asfálticas modificadas com borracha granulada. Em seguida, procedeu-se à seleção e 

caracterização dos materiais necessários à realização da pesquisa, como por exemplo, os 

ligantes asfálticos convencionais, os diferentes tipos de borracha granulada e os agregados 

minerais utilizados na confecção das misturas asfálticas.  

 

Uma vez caracterizados os materiais convencionais e selecionadas as variáveis do 

processo de fabricação dos asfaltos-borracha, diferentes configurações destes materiais foram 

obtidas em laboratório para a realização dos ensaios desejados. O estudo das propriedades 

físicas dos ligantes convencionais e dos asfaltos-borracha foi feito por meio de ensaios 

convencionais de caracterização, dentre eles,  penetração, viscosidade rotacional medida pelo 

viscosímetro Brookfield, ponto de amolecimento e resiliência. Em seguida, foram elaborados 

modelos de previsão para cada uma das propriedades físicas estudadas com a utilização de 

uma ferramenta computacional conhecida com rede neural artificial. 

 

Após a determinação das propriedades físicas dos ligantes asfálticos convencionais e 

dos asfaltos-borracha, algumas configurações específicas destes materiais foram escolhidas 

para a confecção das misturas asfálticas. Neste trabalho foram utilizadas misturas asfálticas 

densas de graduação contínua e descontínua. O estudo dessas misturas asfálticas  foi dividido 

em três fases distintas: dosagem, fabricação e compactação, e ensaios mecânicos.  

 

O comportamento mecânico das misturas asfálticas estudadas foi avaliado por meio de 

ensaios de resistência à tração por compressão diametral, módulo resiliente, fadiga e ensaios 

de cisalhamento simples cíclico a altura constante. Devido às características de alguns tipos 
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de misturas asfálticas, foram também realizados ensaios complementares para a determinação 

da resistência ao desgaste Cantabro de alguns tipos de mistura estudados. 

 

1.4 –  ESCOPO DO TRABALHO 

 

Para que os estudos realizados possam ser entendidos de maneira clara e seqüencial, 

este trabalho foi dividido em 7 capítulos nos quais estão abordados os seguintes assuntos: 

• Capítulo 1: relata a importância da pesquisa, os seus objetivos, a metodologia utilizada 

para o estudo dos ligantes e das misturas asfálticas modificadas com borracha 

granulada de pneus usados e sobre a organização do texto; 

• Capítulo 2: apresenta uma revisão bibliográfica abrangente considerando os processos 

de fabricação da borracha granulada e dos ligantes modificados com borracha, as 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha e o comportamento mecânico das misturas 

confeccionadas com estes ligantes modificados;  

• Capítulo 3: consiste na descrição dos diferentes tipos de materiais (borracha 

granulada, ligantes asfálticos convencionais, agregados minerais), dos processos de 

fabricação dos asfaltos-borracha e das misturas asfálticas estudadas, além dos métodos 

de ensaio e procedimentos experimentais utilizados neste trabalho;  

• Capítulo 4: consiste na apresentação e análise dos resultados dos ensaios laboratoriais 

realizados para as diferentes configurações de asfalto-borracha, de forma a avaliar o 

efeito produzido pelas variáveis do processo de fabricação nas propriedades físicas 

destes materiais; 

• Capítulo 5: apresenta os resultados e a metodologia empregada na elaboração dos 

modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-borracha por meio da 

utilização das redes neurais artificiais; 

• Capítulo 6: consiste na apresentação e análise dos resultados dos ensaios mecânicos 

realizados para os diferentes tipos de misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-

borracha obtidos pelo processo úmido; 

• Capítulo 7: apresenta o estudo do comportamento mecânico das misturas asfálticas 

modificadas com borracha granulada pelo processo seco;  

• Capítulo 8: apresenta as conclusões finais do trabalho, bem como propostas para 

pesquisas futuras que possam complementá-lo.  
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CAPÍTULO 

2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo destina-se a apresentar informações relevantes ao tema da pesquisa, 

permitindo a consolidação de uma base teórica que possa auxiliar tanto a análise dos 

resultados, como as conclusões finais do trabalho. Desta forma, são considerados desde 

aspectos relacionados às primeiras aplicações da borracha natural até o comportamento dos 

ligantes e das misturas asfálticas modificadas por borracha.  

 

Inicialmente são apresentadas algumas generalidades a respeito do surgimento da 

borracha natural, a partir da extração do látex, e a descoberta do processo de vulcanização que 

permitiu a expansão do campo de aplicabilidade deste material. Em seguida, passa-se a 

considerar mais especificamente a borracha utilizada na confecção dos pneus automotivos e 

os processos de obtenção da borracha granulada empregada na modificação dos ligantes 

asfálticos. 

 

Com relação aos ligantes asfálticos modificados com  borracha, são apresentadas as 

definições dos principais métodos de fabricação e os resultados de outras pesquisas realizadas 

com ligantes e misturas asfálticas modificadas com borracha. Como este trabalho não tem por 

objetivo a avaliação do desempenho funcional das misturas asfálticas modificadas com 

borracha, como por exemplo, a redução dos níveis de ruído, aumento da resistência à 

derrapagem, etc, estes assuntos não foram abordados neste capítulo.  

 

2.2 – BORRACHA GRANULADA RECICLADA DE PNEUS USADOS 

 

Um dos principais constituintes da borracha granulada empregada na modificação dos 

ligantes asfálticos é a borracha natural. A borracha natural é obtida através da extração do 

látex proveniente dos vasos capilares que se encontram entre a casca e o tronco da árvore 

Hevea Brasiliensis (CECAE, 2004). Os primeiros registros da utilização da borracha natural 

datam do início do século XVI. Segundo Costa et al. (2003), exploradores espanhóis que 
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sucederam Cristóvão Colombo já haviam presenciado a utilização do látex pelos povos 

indígenas americanos.  

 

Levada à Europa pelos exploradores, a aplicação da borracha natural tornou-se muito 

restrita, pelo fato de esta tornar-se muito mole e pegajosa a temperaturas elevadas, e muito 

rígida e quebradiça a baixas temperaturas (Costa et al., 2003). Após vários estudos, somente 

em 1826 Faraday estabeleceu a fórmula empírica da borracha natural como sendo C5H8 

(CECAE, 2004). 

 

Segundo Costa et al. (2003), o problema da instabilidade da borracha com a variação 

de temperatura só foi resolvido por volta de 1840, quando Charles Goodyear, nos Estados 

Unidos, e Thomas Hancock, na Inglaterra, estabeleceram a temperatura e o tempo de 

aquecimento ideal para estabilizar a borracha na presença de enxofre. Este processo, 

conhecido como vulcanização, além de estabilizar a borracha natural em relação à 

temperatura, tornou este material mais resistente quimicamente.  

 

A borracha vulcanizada tem como uma de suas principais características o fato de 

apresentar cadeias curtas de átomos de enxofre que ligam as cadeias de polímero natural, 

tornando-as menos sensíveis às variações de temperatura. A vulcanização tornou possível a 

moderna indústria da borracha e as primeiras empresas produtoras de borracha vulcanizada 

surgiram entre 1820 e 1830.  

 

Os estudos para a obtenção da borracha sintética só foram iniciados por volta de 1860, 

quando Greville Williams isolou o isopreno por destilação seca da borracha natural. Em 1879, 

Bouchar Dat por meio do aquecimento do isopreno com ácido clorídrico em tubo selado 

obteve uma massa semelhante à borracha natural. A síntese completa da borracha foi 

realizada pela primeira vez apenas em 1897, quando Euller conseguiu obter em laboratório o 

isopreno (CECAE, 2004).  

 

2.2.1 –  CONSTITUIÇÃO DOS PNEUS USADOS 

 

A borracha utilizada na fabricação dos pneus automotivos é constituída por diferentes 

componentes, tendo como principal matéria prima a borracha vulcanizada. A vulcanização é o 

processo em que a borracha é aquecida na presença de enxofre, agentes aceleradores e 
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ativadores. Este processo consiste na formação de ligações cruzadas nas moléculas de 

polímero individual, responsáveis pelo desenvolvimento de uma estrutura tridimensional 

rígida, com resistência proporcional à quantidade destas ligações (Sardella & Matheus, 1981).  

 

Dentre os principais constituintes da borracha granulada destacam-se: borracha de 

estireno-butadieno de elevado peso molecular (SBR), borracha natural, borracha sintética, 

polímeros, negro de fumo, entre outros (Holleran & Reed, 2000). O negro de fumo atua 

melhorando as propriedades mecânicas da borracha empregada na fabricação dos pneus, além 

de ser um agente antioxidante na presença da irradiação ultravioleta. A proporção destes 

diferentes componentes pode variar de um fabricante para outro em função das características 

do pneu e das exigências do mercado automotivo. 

 

Segundo French (1989), citado por Airey et al. (2003), os pneus dos carros de passeio 

são normalmente mais duros, constituídos basicamente por borracha sintética, enquanto os 

pneus utilizados em caminhões são mais moles com maiores percentuais de borracha natural. 

Estas diferenças na composição da borracha granulada utilizada na fabricação dos pneus 

automotivos afetam o comportamento dos asfaltos-borracha, e conseqüentemente das misturas 

asfálticas produzidas com estes materiais.  

 

Em geral, os pneus para veículos de passeio, a partir dos quais é obtida grande parte da 

borracha granulada utilizada na modificação dos ligantes asfálticos, são constituídos pelas 

seguintes partes, conforme mostrado na Figura 2.1: 

a) Banda de rolamento: parte do pneu que entra diretamente em contato com o  

pavimento, oferecendo grande resistência ao desgaste; 

b) Cinturão: cinturões de aço (aço circunferencial e inextensível) dos pneus radiais 

necessários para a estabilização da carcaça;  

c) Carcaça de lona: composta de fibras de nylon ou poliéster, formando a parte resistente 

do pneu; 

d) Talões: são constituídos por arames de aço de grande resistência e tem por finalidade 

manter o pneu acoplado firmemente ao aro; 

e) Flancos: são constituídos por um composto de borracha de alto grau de flexibilidade, 

tendo por objetivo proteger a carcaça contra os agentes externos. 
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Figura 2.1 – Partes constituintes dos pneus automotivos (Modificado de FAPEMIG, 2003) 

 

Segundo Severo et al. (2003), um pneu novo de automóvel de passeio é constituído 

por aproximadamente 85% de borracha, incluindo os seus constituintes, e 15 % de fibras de 

aço e lona. Após a sua utilização, o percentual de borracha existente ainda é de 

aproximadamente 83%, devido ao desgaste, sendo que as quantidades de fibra e aço 

permanecem constantes.  

 

Estes dados mostram que o processo de reciclagem permite a reutilização de 

praticamente todos os compostos sintéticos e metálicos existentes nas carcaças dos pneus 

usados. As fibras de aço são normalmente reaproveitadas pela industria metalúrgica e as 

fibras sintéticas podem ser reaproveitadas na indústria de isolamentos térmicos e acústicos. 

 

2.2.2 – PROCESSOS DE OBTENÇÃO 

 

A borracha granulada utilizada na modificação dos ligantes asfálticos pode ser obtida 

por processos de moagem a temperatura ambiente e por trituração com emprego de técnicas 

criogênicas. Neste trabalho, o processo de trituração da borracha dos pneus usados com 

emprego de técnicas criogênicas será denominado de processo criogênico, enquanto o 

processo de moagem a temperatura ambiente será denominado de processo ambiental. 

 

O processo de moagem a temperatura ambiente consiste em rasgar e cortar os pneus 

usados à temperatura ambiente. Esta trituração é realizada por um conjunto de moinhos ou 

granuladores, peneiras, esteiras de transporte, e vários tipos de ímãs para remover o aço 

existente nas carcaças, conforme ilustrado na Figura 2.2. Atualmente, consiste no método 
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mais comum e produtivo de obtenção da borracha granulada, entretanto, o produto final gera 

uma partícula de forma irregular, com elevada superfície específica (RPA, 2003).  
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Figura 2.2 – Processo de obtenção da borracha granulada por trituração a temperatura 

ambiente (Modificado de Biosafe, 2004) 

 

O termo criogênico, proveniente do grego krios (gelo), é utilizado para descrever o uso 

de nitrogênio líquido ou dióxido de carbono sólido para resfriar materiais a temperaturas 

inferiores a -87ºC. A separação criogênica da borracha é realizada em temperaturas 

extremamente baixas (-87°C a -198°C) por meio da aplicação de um banho de nitrogênio 

líquido às carcaças dos pneus usados. Sob temperaturas muito baixas, a borracha torna-se 

muito frágil e pode ser partida facilmente em uma prensa, na granulometria desejada. Em 

geral, as partículas da borracha granulada resultantes têm superfície específica menor do que 

aquelas de mesma distribuição granulométrica obtidas pelo processo de moagem a 

temperatura ambiente (RPA, 2003). 

 

A Figura 2.3 mostra as etapas do processo criogênico para a extração e granulação da 

borracha existente nos pneus usados. O processo inicia-se com a lavagem e limpeza das 

carcaças dos pneus, para posterior fragmentação e retirada dos aros metálicos (Figura 2.3a). 

Após esta trituração preliminar mais grosseira, o material é conduzido ao túnel criogênico 

(Figura 2.3b), para aplicação do nitrogênio líquido, e aos moinhos de martelo (Figura 2.3c), 

onde a borracha é extraída e reduzida à granulometria desejada. A parte final do processo 
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corresponde à retirada das fibras têxteis e metálicas e ao ensacamento da borracha granulada 

(Figura 2.3d). 

 

 
(a) Fragmentação dos pneus 

 
(b) Túnel criogênico 

 
(c) Moinhos de martelo  

(d) Ensacamento da borracha 
 

Figura 2.3 – Etapas do processo criogênico para obtenção da borracha granulada de pneus 

usados (Recipneu, 2004) 

 

2.3 – LIGANTES ASFÁLTICOS MODIFICADOS COM BORRACHA 

 

Segundo Mohammad et al. (2000), o uso dos ligantes asfálticos modificados com 

borracha na confecção de misturas asfálticas a quente iniciou-se na década de 40. A 

incorporação da borracha reciclada e granulada aos ligantes asfálticos teve como objetivo  

melhorar o comportamento mecânico das misturas asfálticas e diminuir o nível de poluição 

ambiental.  

 

Na década de 60, o engenheiro americano Charles McDonald iniciou os estudos sobre 

a incorporação de borracha granulada aos ligantes asfálticos convencionais denominando este 

novo produto como asfalto-borracha. O método de fabricação do asfalto-borracha foi então 

patenteado e conhecido como o processo de McDonald ou processo úmido (Way, 2003).  
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Em 1964, o Departamento de Transportes do Arizona (ADOT) começou a utilizar 

misturas asfálticas com asfalto-borracha em serviços de manutenção de pavimentos. De 1968 

a 1972, o ADOT executou uma série de tratamentos superficiais usando ligantes modificados 

com borracha. De 1974 a 1989, começou a utilização das misturas asfálticas com asfalto-

borracha em camadas intermediárias para absorção de tensões (SAM e SAMI) para diminuir o 

fenômeno de reflexão de trincas nos pavimentos (Way, 2003).  

 

Uma das principais desvantagens da utilização dos ligantes modificados com borracha 

no Arizona foi o custo inicial de construção. Entretanto, a expansão da malha rodoviária 

executada com misturas com asfalto-borracha prosseguiu, sendo que desde 1988, foram 

executados naquele Estado mais de 28.000 km de faixas de rolamento com asfalto-borracha, 

tendo-se reduzido os custos finais das obras em quase 50% por meio da melhoria dos 

processos de execução (Way, 2003). 

 

Segundo Visser & Verhaeghe (2000) e Potgieter et al. (2000), a partir da década de 80, 

os ligantes asfálticos modificados com borracha começaram a ser utilizados na execução de 

tratamentos superficiais na África do Sul. Neste país foram executadas misturas asfálticas a 

quente de graduação aberta, contínua e descontínua, aplicadas como camadas anti-reflexão de 

trincas e camadas porosas de atrito, dentre outras aplicações. Os resultados, até então, 

mostraram que as misturas com asfalto-borracha estão apresentando um comportamento 

superior ao das misturas asfálticas convencionais. 

 

2.3.1 – ASFALTO-BORRACHA NO BRASIL 

 

As pesquisas com ligantes modificados com borracha granulada de pneus usados no 

Brasil foram iniciadas no CENPES/Petrobras no final da década de 90. Leite et al. (2000a) e 

Martignoni et al. (2000) realizaram estudos sobre as propriedades reológicas de diferentes 

tipos de ligantes modificados com borracha granulada. Além disto, Leite et al. (2000b) 

estudaram  o comportamento de misturas asfálticas confeccionadas com ligantes asfálticos 

modificados com borracha granulada, SBS (estireno-butadieno-estireno) e EVA (etileno-vinil-

acetato). 

 

Além das pesquisas desenvolvidas no CENPES/Petrobras, podem ser citados os 

trabalhos de Momm & Salini (2000), Severo et al. (2002), Leite et al. (2003), Specht & 
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Ceratti (2003), Specht et al. (2003), Severo et al. (2003), Barros & Vasconcelos (2003) e 

Pinheiro & Soares (2003), considerados de relevância para o desenvolvimento da tecnologia 

empregada na modificação dos ligantes asfálticos convencionais com borracha granulada no 

Brasil. A Tabela 2.1 apresenta alguns trechos executados com ligantes asfálticos modificados 

com borracha no Brasil. 

 

Tabela 2.1 – Relação dos serviços executados com asfalto-borracha no Brasil 

Data Extensão 
(m) Concessionária responsável Localização 

Agosto/2001 725,0 Univias/RS BR 116/RS  entre Guaíba e 
Camaquã 

Outubro/2001 7321,0 Rodonorte/PR PR 090 entre Piraí do Sul e 
Ventania 

Abril-
Maio/2002 5405,0 Rodonorte/PR BR 376/PR entre Califórnia 

e Apucarana 

Abril/2002 1200,0 Intervias/SP SP 330, Via Anhanguera em 
Araras 

Abril/2002 1180,0 Rodonorte/PR BR 277/PR, travessia de 
Campo Largo 

Junho/2002 700,0 Ecovias/SP SP 150 – Via Anchieta 

Agosto/2002 970,0 Viapar/PR BR 376 – entre Maringá e 
Paranavaí 

Agosto/2002 1500,0 Rodovia das Cataratas/PR BR 277/PR – trevo em 
Capitão Leônidas Marques  

Agosto/2002 500,0 Prefeitura de Curitiba/PR Rua David Tows – Xaxim 

Outubro/2002 650,0 Viapar/PR BR 376/PR – entre 
Mandaguari e Marialva 

Dezembro/2002 5000,0 Ecovia-Caminho do Mar/PR BR 277/PR – entre Curitiba 
e Paranaguá 

Janeiro/2003 5000,0 Univias/SP BR 386/RS – entre Pouso 
Novo e Soledade 

Março/2003 9000,0 Concessionária SP-Vias/SP SP 255 – entre Avaré e 
Taquarituba 

Maio/2003 2457,0 Coviplan/RS BR 386/RS – entre Soledade 
e Carazinho 

Maio/2003* 6000,0 Univias/RS BR 386/RS – entre Pouso 
Novo e Soledade 

Junho/2003* 30000,0 Rodonorte/PR Vários trechos 

Junho/2003* 10000,0 Intervias/SP Vários trechos 
* Trechos em execução. 

 

 As informações contidas na Tabela 2.1 indicam que até Junho de 2003 no Brasil 

existiam aproximadamente 90 km em trechos rodoviários executados com asfalto-borracha, 
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sendo provável que atualmente este número seja ainda maior. Isto vem indicar o crescimento 

gradual da utilização deste tipo de material na execução e restauração dos pavimentos 

flexíveis no Brasil. 

 

2.3.2 –  MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS ASFALTOS-BORRACHA 

 

 Segundo a especificação ASTM D6114/97, o asfalto-borracha é obtido pela 

combinação de um cimento asfáltico convencional, borracha granulada reciclada e outros 

aditivos, caso seja necessário. Estes aditivos são normalmente óleos extensores (“extender 

oils”) que melhoram a trabalhabilidade do asfalto-borracha, ou a compatibilidade entre o 

ligante convencional e a borracha granulada.  

  

Os ligantes modificados com borracha são obtidos por meio da incorporação da 

borracha granulada aos ligantes asfálticos convencionais sob determinadas condições de  

tempo e temperatura. Segundo Huang & Yan (2000), o produto resultante da mistura desses 

dois materiais apresenta as propriedades reológicas do ligante asfáltico convencional e as 

características elásticas da borracha granulada. 

 

O termo “digestão” tem sido comumente empregado para denotar o processo de 

mistura entre a borracha granulada e o ligante asfáltico convencional, entretanto, existem 

questionamentos sobre a ocorrência, ou não, desta digestão. Por esta razão, este processo será 

denominado neste trabalho como a mistura entre a borracha granulada e o ligante asfáltico 

convencional.  

 

Existem três processos para a obtenção do asfalto-borracha, sendo eles, os processos  

úmido, seco e uma variação do processo úmido denominada de “Terminal Blend” (Takallou 

& Takallou, 2003).  

 

No processo úmido, esquematicamente mostrado na Figura 2.4, o ligante asfáltico é 

aquecido a temperaturas da ordem de 190ºC, em um tanque de superaquecimento em 

condições herméticas, sendo transportado em seguida, para um tanque de mistura apropriado. 

No tanque de mistura, ocorre a adição da borracha granulada ao ligante convencional 

previamente aquecido. A mistura entre o ligante convencional e a borracha granulada, ocorre 

em um período de 1 a 4 horas a uma determinada temperatura. Este processo é facilitado pela 
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ação de um dispositivo mecânico, geralmente uma palheta giratória horizontal introduzida no 

tanque de mistura (Visser & Verhaeghe, 2000). 
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Figura 2.4 – Processo úmido para fabricação dos asfaltos-borracha 

 

O “Terminal Blend” é o processo que produz a digestão da borracha pelo cimento 

asfáltico convencional a elevadas temperaturas em uma usina. Este processo tem sido 

utilizado no estado do Texas, nos Estados Unidos, desde 1989, caracterizando-se por utilizar 

uma quantidade de borracha geralmente inferior àquela empregada no processo úmido 

(Takallou & Takallou, 2003). 

 

No processo seco, as partículas de borracha granulada são inicialmente adicionadas ao 

agregado mineral pré-aquecido, antes da adição do ligante betuminoso. O agregado é 

aquecido a temperaturas de aproximadamente 200ºC, quando então, adiciona-se a borracha e 

procede-se à mistura por um tempo de aproximadamente 15 segundos, ou até a formação de 

uma mistura agregado-borracha homogênea. Em seguida, adiciona-se o ligante betuminoso a 

esta composição final por meio de processos convencionais de usinagem, conforme 

esquematicamente mostrado na Figura 2.5 (Visser & Verhaeghe, 2000). 
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Figura 2.5 – Processo seco para modificação das misturas asfálticas com borracha 

 

No processo seco, as dimensões das partículas de borracha são superiores àquelas 

utilizadas no processo úmido. Além disto, a borracha granulada substitui uma parcela da 

mistura de agregados minerais, funcionando como um material inerte (Mohammad et al., 

2000). Problemas como dificuldade de compactação das misturas, falta de homogeneidade e 

conseqüente reprodutibilidade no desempenho em campo, além de ruptura prematura dos 

revestimentos asfálticos têm sido as principais causas da pouca utilização do processo seco na 

modificação das misturas asfálticas (Airey et al., 2003). 

 

 O termo asfalto-borracha obtido pelo processo seco parece pouco apropriado, já que a 

borracha granulada é incorporada inicialmente ao agregado mineral a elevadas temperaturas, 

para posteriormente ser adicionado o ligante convencional. Além disto, existem determinadas 

divergências entre autores sobre ocorrência ou não de reações entre a borracha granulada e o 

ligante asfáltico convencional durante este processo. 

 

Por exemplo, para Visser & Verhaeghe (2000), no processo seco não há nenhuma 

fusão do ligante asfáltico convencional com a borracha granulada incorporada. Esta afirmação 

é reforçada por Takallou & Takallou (2003), para os quais não ocorre reação entre os 

materiais envolvidos funcionando a borracha apenas como um aditivo e não um agente 

modificador. 
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Entretanto, para Momm & Salini (2000), baseados em observações realizadas em um 

microscópio ótico, o granulado de borracha não é inerte e sofre mudanças durante o tempo em 

que permanece em contato com o ligante asfáltico. Neste caso, as reações ocorrem durante o 

período em que a mistura é transportada até o local de aplicação a elevadas temperaturas. 

Outros trabalhos como Gallego et al. (2000) e Specht et al. (2003) também indicam que este 

período em que a borracha granulada e o ligante asfáltico convencional ficam em contato 

durante o transporte e compactação da mistura asfáltica é benéfica para as suas propriedades 

mecânicas. 

 

 As eventuais reações entre as partículas de borracha granulada e o ligante 

convencional que ocorrem no processo seco, possivelmente dependem da granulometria da 

borracha utilizada. A utilização de um granulado de borracha com elevada superfície 

específica (partículas de pequenas dimensões) aumenta a área de contato ligante-borracha, 

favorecendo as reações entre estes materiais durante pequenos intervalos de tempo, e sob 

temperaturas relativamente baixas quando comparadas àquelas utilizadas no processo úmido.  

  

2.3.3 –  PROPRIEDADES FÍSICAS DOS ASFALTOS-BORRACHA 

 

As propriedades físicas dos ligantes asfálticos são normalmente expressas por meio da 

penetração, ponto de amolecimento, susceptibilidade térmica, viscosidade e ductilidade.  

 

 Huang & Yan (2000), estudaram as propriedades físicas dos asfaltos-borracha para 

percentagens de borracha  variando de 5% a 35%, em peso do ligante. As amostras de asfalto-

borracha foram obtidas a partir de um ligante convencional de penetração 100 (0,1 mm) e 

uma borracha granulada, com diâmetro máximo de 0,3 mm. Os resultados obtidos, mostraram 

que o aumento da percentagem de borracha de 5% até 20% provocou uma redução na 

penetração do material obtido, acompanhada de um aumento no ponto de amolecimento. Para 

percentagens de borracha entre 25% e 35%, houve um aumento da penetração, enquanto que 

o ponto de amolecimento praticamente permaneceu constante. 

 

 Uma das principais propriedades físicas dos materiais asfálticos é a viscosidade, 

devido ao fato de esta propriedade estar relacionada diretamente à capacidade de 

bombeamento, facilidade de mistura e aplicação destes materiais. A viscosidade é uma 

medida de consistência, definida como a resistência que um determinado material oferece ao 
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escoamento, quando submetido a determinadas tensões de cisalhamento (Fox & McDonald, 

1998).  

 

 Specht & Ceratti (2003) realizaram um estudo sobre a viscosidade rotacional medida 

pelo viscosímetro Brookfield de asfaltos-borracha obtidos com percentagens de borracha 

variando entre 6% e 18%, em peso do ligante. Estes autores conduziram uma série de ensaios 

em amostras confeccionadas com diferentes tipos de borracha, para diferentes tempos e 

temperaturas de mistura. Após a execução dos ensaios, foram realizadas análises de variância 

e regressões múltiplas para determinar quais os fatores que mais influenciaram a viscosidade 

rotacional das amostras estudadas.  

 

Nesse estudo, Specht & Ceratti (2003) consideraram também que a viscosidade de um 

fluido pode ser alterada por meio da introdução de partículas sólidas ao mesmo, formando 

uma suspensão. Segundo estes autores, o aumento provocado na viscosidade pela presença 

das partículas sólidas inertes já havia sido postulado por Einstein no início do século passado, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 

 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += θηη

2
51S  (2.1)  

Onde: 

η: viscosidade do fluido com partículas em suspensão, em Poise (P); 

ηS: viscosidade do fluido, em Poise (P); 

θ: concentração de partículas, percentagem em volume (%). 

 

Para o estabelecimento da Equação 2.1, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

fluidos Newtonianos e incompressíveis, fluxo lento, não deslizamento entre as partículas 

inertes e o fluido, partículas rígidas e sem interação entre si, não migração das partículas e 

velocidade média do ligante igual à da suspensão. Este modelo fornece apenas o aumento da 

viscosidade devido à presença das partículas sólidas, consideradas como inertes. Por esta 

razão, se alguma interação ocorrer entre as partículas e o fluido, os valores medidos para a 

viscosidade deverão diferir daqueles calculados pela Equação 2.1. 
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As regressões lineares e as análises de variância dos modelos estatísticos obtidos por 

Specht & Ceratti (2003) mostraram que a percentagem de borracha incorporada foi o fator 

que mais influenciou, dentre todos os outros considerados, a viscosidade rotacional das 

amostras ensaiadas. Os resultados destes autores também mostraram que tanto o aumento do 

tempo, como da temperatura de mistura produziram acréscimos nos valores da viscosidade 

rotacional dos asfaltos-borracha estudados. 

 

A Figura 2.6 apresenta a comparação entre os valores da viscosidade rotacional 

medidos por Specht & Ceratti (2003) e aqueles calculados pela Equação 2.1. Os resultados 

mostram que há uma diferença significativa entre os valores obtidos a partir do modelo e 

aqueles obtidos medidos pelo viscosímetro Brookfield para as amostras ensaiadas. Isto pode 

indicar que os grãos de borracha não atuam apenas como partículas inertes misturadas com o 

ligante asfáltico convencional, e portanto, que alguma forma de reação, reversível ou não, 

deva ocorrer. 

 

 
Figura 2.6 – Comparação dos valores medidos e calculados para a viscosidade rotacional das 

amostras de asfalto-borracha (Modificado de Specht & Ceratti, 2003) 

 

 Anderson et al. (2000) realizaram ensaios de viscosidade rotacional medida pelo 

viscosímetro Brookfield a 177ºC, em amostras de asfalto-borracha confeccionadas com 

diferentes tipos de borracha, variando-se o tempo de mistura até 60 minutos. Os resultados 

apresentados na Figura 2.7 mostram que há uma influência significativa do tipo de borracha 

granulada na viscosidade rotacional das amostras ensaiadas, expressa pela diminuição da 
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viscosidade dos asfaltos-borracha produzidos com a borracha criogênica em relação àqueles 

obtidos a partir da incorporação da borracha obtida por moagem a temperatura ambiente.  

 

Os resultados apresentados na Figura 2.7 mostram ainda que a proveniência da 

borracha granulada, carros de passeio ou caminhões, apresenta uma influência significativa na 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha. Pode-se observar que os asfaltos-borracha 

produzidos com borracha proveniente de pneus de caminhões apresentam uma viscosidade 

bem inferior àqueles produzidos com borracha proveniente de pneus de carros de passeio. Isto 

pode ser atribuído à maior quantidade de borracha natural existente na composição dos pneus 

de caminhões. 
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Figura 2.7 – Viscosidade rotacional a 177ºC em amostras de asfalto-borracha com 20% de 

borracha incorporada (Modificado de Anderson et al., 2000) 

 

Leite et al. (2000a) apresentaram um estudo sobre a evolução da viscosidade 

rotacional medida pelo viscosímetro Brookfield a 135ºC de asfaltos-borracha confeccionados 

com dois tipos diferentes de ligantes asfálticos convencionais. Os resultados apresentados na 

Figura 2.8 mostram que a viscosidade rotacional medida para os asfaltos-borracha diminuiu 

com o aumento do tempo e da  temperatura empregados no processo de obtenção destes 

materiais. Segundo estes autores, a diminuição da viscosidade dos asfaltos-borracha se deu 

pela ocorrência simultânea dos processos de despolimerização e desvulcanização das 

partículas de borracha durante o processo de interação.  
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Segundo Leite et al. (2000a), elevadas temperaturas induzem aos processos de 

despolimerização e inchamento das partículas de borracha, enquanto que baixas temperaturas 

apenas contribuem para o processo de inchamento. 
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Figura 2.8 – Viscosidade rotacional das amostras de asfalto-borracha confeccionadas com 

dois tipos de ligantes asfálticos convencionais (Modificado de Leite et al., 2000a) 

 

 Ainda segundo Leite et al. (2000a), o aumento do tempo de interação entre a borracha 

granulada e o ligante convencional aumentou a solubilidade da borracha e melhorou a 

compatibilidade entre estes materiais, conforme mostrado na Figura 2.9. A compatibilidade 

entre a borracha e o ligante asfáltico mede a estabilidade à estocagem dos asfaltos-borracha e 

é calculada como a diferença entre os valores do ponto de amolecimento de duas amostras 

coletadas em locais diferentes de um material estocado a uma determinada temperatura.  
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Figura 2.9 – Evolução da solubilidade e da compatibilidade da borracha granulada com o 

ligante asfáltico convencional (Modificado de Leite et al., 2000a) 
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2.3.4 –  INTERAÇÃO BORRACHA-LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL 

 

Um possível modelo para explicar o processo de interação entre as partículas de 

borracha e o ligante convencional é descrito por Holleran & Reed (2000). Segundo estes 

autores,  os asfaltenos e as frações leves (óleos maltenos, resinas, etc) dos ligantes asfálticos 

convencionais interagem com as partículas de borracha formando uma película de gel sobre 

estas partículas, conforme mostrado na  Figura 2.10, produzindo um inchamento das mesmas.  

 

A absorção das frações leves do ligante convencional pelas partículas de borracha 

progride com o tempo sob elevadas temperaturas, causando um aumento da viscosidade do 

asfalto-borracha. Este modelo de interação pode explicar também o comportamento de outras 

propriedades e será bastante utilizado durante a interpretação dos resultados apresentados ao 

longo deste trabalho. 

 

 
Figura 2.10 – Modelo hipotético de interação entre as partículas de borracha granulada e o 

ligante asfáltico convencional (Modificado de Holleran & Reed, 2000) 

  

Abdelrahman (1996), citado por Leite et al. (2000a), explica as diferenças entre os 

mecanismos de modificação das propriedades dos ligantes asfálticos pela borracha granulada 

e por outros tipos de agentes poliméricos. Segundo este autor, os polímeros se dispersam 

completamente nos ligantes asfálticos causando uma mudança na sua estrutura molecular, 

enquanto que a borracha granulada mantém a sua forma física e comporta-se como uma 

partícula flexível imersa no ligante asfáltico. 

 

O mecanismo de interação, em que ocorre a absorção das frações leves do ligante 

convencional e conseqüente inchamento das partículas de borracha, é questionado por 
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Takallou & Takallou (2003). Estes autores realizaram uma série de experiências através de 

ensaios laboratoriais para o estudo das propriedades físicas e reológicas de amostras de 

asfalto-borracha, com 20% de borracha incorporada, para diferentes tempos e temperaturas de 

interação. 

  

Os principais resultados obtidos por Takallou & Takallou (2003) indicaram que a 

viscosidade do asfalto-borracha é reversível, ou seja, após a remoção da borracha granulada, o 

ligante asfáltico recuperou a viscosidade original. Além disto, a borracha recuperada 

apresentou a mesma granulometria inicial, indicando que, de alguma forma, a absorção das 

frações leves do ligante convencional pelas partículas de borracha seria um processo 

reversível.  

 

Baseados nestes resultados, Takallou & Takallou (2003) ainda sugerem que não 

ocorrem reações entre a borracha granulada e o ligante asfáltico convencional e que a 

borracha atua apenas como um aditivo e não como um agente modificador. Por esta razão, o 

ganho da elasticidade das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha é devido 

apenas à presença das partículas de borracha incorporadas ao ligante convencional. 

 

 Para a correta análise dos resultados de Takallou & Takallou (2003) deve-se levar em 

consideração as condições em que as amostras ensaiadas foram obtidas. O procedimento 

utilizado por estes autores consistiu em misturar a borracha granulada e o ligante 

convencional em diferentes tempos e temperaturas. A separação da borracha do ligante 

asfáltico foi realizada passando as amostras de asfalto-borracha na peneira Nº 50 ou Nº 100. 

Os ensaios de viscosidade foram então realizados tanto nas amostras do ligante asfáltico 

convencional, como nas amostras de ligante asfáltico recuperadas por peneiramento. 

   

O fato de os ligantes asfálticos, recuperado e convencional, apresentarem a mesma 

viscosidade não deixa clara a não-ocorrência das reações entre a borracha e o ligante asfáltico 

convencional. Isto porque o ensaio de viscosidade rotacional realizado com o viscosímetro 

Brookfield mede uma propriedade física do material relacionada à sua capacidade de fluxo a 

elevadas temperaturas, não apresentando sensibilidade suficiente para detectar uma possível 

mudança da composição química dos materiais.  
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 Neste contexto, Airey et al. (2003) realizaram estudos sobre a absorção das frações 

leves pelas partículas de borracha em asfaltos-borracha confeccionados com diferentes 

ligantes asfálticos convencionais. A borracha granulada empregada por estes autores 

apresentava dimensões das partículas entre 2 e 8 mm, e as percentagens utilizadas foram 11%, 

14% e 20%, em peso.  

 

A partir da separação da borracha granulada do ligante asfáltico, estes autores 

realizaram ensaios para a determinação das percentagens de asfaltenos e maltenos dos ligantes 

asfálticos residuais obtidos. As amostras de asfalto-borracha foram obtidas para a temperatura 

de 160ºC e tempos de interação de 1, 4, 24 e 48 horas.  

 

O método de separação da borracha granulada presente nas amostras de asfalto-

borracha utilizado por Airey et al. (2003) consiste em usar uma cesta metálica, dentro da qual 

a borracha na percentagem desejada é colocada em contato com o ligante convencional. Isto 

permite que tanto as reações entre a borracha granulada e o ligante convencional, como a 

separação destes materiais ocorra de forma satisfatória. 

 

Os principais resultados de Airey et al. (2003) mostram que a absorção das frações 

leves existentes nos ligantes asfálticos pela borracha aumentou com a percentagem de 

borracha e com o tempo de interação, conforme mostrado na Figura 2.11. Entretanto, a taxa 

de variação da absorção do ligante diminui com o tempo em que a borracha permaneceu em 

contato com o ligante asfáltico.  
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Figura 2.11 – Absorção das frações leves dos ligantes asfálticos convencionais pelas 

partículas de borracha granulada (Modificado de Airey et al., 2003) 
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Estes resultados sugerem que o aumento da absorção das frações leves pela partícula 

de borracha ocorre até certo ponto, atingindo um valor máximo. A partir deste ponto a 

borracha não absorve mais nenhuma quantidade de compostos voláteis por encontrar-se numa 

situação equivalente a um estado de saturação. 

 

A Figura 2.12 apresenta a variação das percentagens de asfaltenos e maltenos dos 

ligantes asfálticos estudados por Airey et al. (2003). Para a realização destes ensaios, foram 

empregados ligantes asfálticos com diferentes graus de penetração (M1, M2, M3 e M4). As 

amostras ensaiadas apresentavam a seguinte classificação: virgens (V); envelhecidas durante 

48 horas a 160ºC (A) e residuais (R), as quais foram coletadas após terem interagido com a 

borracha granulada.  
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Figura 2.12 – Variação das percentagens de asfaltenos e maltenos em amostras de asfalto-

borracha (Modificado de Airey et al., 2003) 

 

Os resultados de Airey et al. (2003) mostraram que o aquecimento dos ligantes 

convencionais produziu o seu envelhecimento devido à diminuição das percentagens de 

maltenos como pode ser observado comparando-se os resultados dos ensaios realizados nas 

amostras V e A. Pode-se verificar que esta diminuição foi ainda maior nas amostras residuais 

(R), indicando que além da volatilização, outro fator contribuiu para a perda destes 

componentes, confirmando assim a sua absorção pelas partículas de borracha. 
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2.3.5 – PROPRIEDADES REOLÓGICAS DOS ASFALTOS-BORRACHA 

 

As propriedades reológicas tratadas neste capítulo referem-se ao módulo complexo de 

cisalhamento (G*) e ângulo de fase (δ), ambos determinados através de ensaios especiais 

desenvolvidos pelo programa SHRP (Strategic Highway Research Program).  

 

Os parâmetros G*  e δ são normalmente relacionados à visco-elasticidade dos ligantes 

asfálticos, ou seja, expressam o comportamento destes materiais sob diferentes condições de 

temperatura e carregamento. O conhecimento destas propriedades permite fazer uma previsão 

a respeito do comportamento dos ligantes asfálticos em campo com relação à resistência à 

fadiga e deformação permanente.  

 

O módulo complexo de cisalhamento (G*) é definido como a relação entre a tensão 

cisalhante total aplicada a uma amostra e a deformação resultante obtida no ensaio realizado 

no reômetro de cisalhamento dinâmico (“Dinamic Shear Rheometer”). O ângulo de fase (δ) 

está relacionado ao tempo de defasagem entre a máxima carga aplicada à amostra de ligante 

asfáltico e a máxima deformação produzida (SRHP, 1999). 

 

 Sebaaly et al. (2000) estudaram a influência da incorporação da borracha granulada no 

comportamento dos ligantes asfálticos por meio da avaliação das suas propriedades 

reológicas. Para isto, foram realizados ensaios no reômetro de cisalhamento dinâmico para a 

determinação dos parâmetros G* e δ, em amostras de asfalto-borracha obtidas a partir de 

diferentes tipos de borracha e de ligantes asfálticos convencionais.  

 

Os resultados de Sebaaly et al. (2000) mostraram que tanto o aumento da percentagem 

de borracha incorporada, como do diâmetro nominal da borracha, aumentam 

significativamente a resistência do asfalto-borracha às deformações permanentes avaliadas 

através das correlações com os parâmetros G* e δ. Estes autores concluíram ainda que as 

propriedades elásticas da borracha granulada têm grande influência comportamento dos 

ligantes modificados, que também é dependente do tipo de ligante asfáltico convencional 

utilizado.  
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Com relação à influência do aumento da percentagem de borracha granulada na 

resistência à fadiga do asfalto-borracha, através das correlações com G* e δ, Sebaaly et al. 

(2000) não obtiveram resultados conclusivos. Estes autores também questionaram a utilização 

do reômetro de cisalhamento dinâmico para a avaliação do comportamento à fadiga dos 

ligantes, especialmente no caso dos ligantes modificados com borracha, uma vez que não 

existe um fator-escala satisfatório entre as dimensões das partículas de borracha existentes nas 

amostras e as dimensões da película ensaiada no equipamento (1 a 2 mm).  

 

Leite et al. (2000a) realizaram estudos comparativos sobre o comportamento reológico 

dos ligantes modificados com borracha granulada e com polímero SBS (borracha de estireno-

butadieno-estireno). Neste estudo foram realizados ensaios para a determinação do grau de 

desempenho de diferentes configurações de asfalto-borracha obtidos para diferentes tipos de 

borracha granulada e ligante convencional, percentagem de borracha, tempo e temperatura 

empregadas no processo de fabricação dos asfaltos-borracha.  

 

Os resultados apresentados por Leite et al. (2000a) mostraram que a presença das 

partículas de borracha contribuiu para o aumento da elasticidade do ligante, indicado pela 

diminuição do ângulo de fase e pelo aumento da recuperação elástica com o aumento da 

percentagem de borracha incorporada. Em comparação aos ligantes modificados com SBS, os 

asfaltos-borracha apresentaram comportamento reológico similar.  

 

Uma das vantagens observadas por Leite et al. (2000a) da incorporação da borracha 

granulada em relação ao polímero SBS ocorreu em termos de resistência ao envelhecimento. 

Os estudos reológicos mostraram haver uma perda da elasticidade dos ligantes modificados 

com SBS após o processo de envelhecimento em estufa de filme fino rotativo (RTFOT – 

“Rolling Thin Film Oven Test”), enquanto que os ligantes modificados com borracha 

apresentaram a mesma elasticidade após este processo de envelhecimento.  

 

2.4 – COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS COM 

ASFALTO-BORRACHA 

 

 O desempenho estrutural das camadas de revestimento dos pavimentos flexíveis está 

diretamente relacionado ao comportamento mecânico das misturas asfálticas. Os resultados do 

módulo complexo de cisalhamento (G*) e do ângulo de fase (δ) dos asfaltos-borracha são 
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apenas indicativos do comportamento destes materiais em campo, não podendo ser tomados 

como verdades absolutas. 

 

Para a caracterização completa dos asfaltos-borracha é necessário o conhecimento das 

propriedades mecânicas das misturas asfálticas confeccionadas com estes materiais. De uma 

forma geral, o comportamento mecânico das misturas asfálticas está relacionado às suas 

características de resistência ao trincamento, rigidez e resistência à fadiga e às deformações 

permanentes. 

 

2.4.1 –  RIGIDEZ DAS MISTURAS ASFÁLTICAS COM ASFALTO-BORRACHA 

 

Em geral, a rigidez das misturas asfálticas é relacionada aos seus valores de módulo 

resiliente, determinados por meio da realização de ensaios cíclicos sob condições de 

deformação controlada ou de carregamento controlado. Desta forma é importante especificar 

o tipo de ensaio empregado para a determinação do módulo resiliente das misturas para que os 

resultados possam ser empregados com maior confiabilidade. 

 

Mohammad et al. (2000) estudaram misturas asfálticas para camadas de desgaste e 

base, confeccionadas com asfalto-borracha e com ligante asfáltico convencional. Os tamanhos 

nominais dos agregados utilizados nas misturas asfálticas foram de 19 e 25 mm, 

respectivamente. O asfalto-borracha utilizado era constituído por um cimento asfáltico 

convencional denominado de CAP 30 (classificação por viscosidade) e 10%, em peso, de 

borracha granulada com tamanho nominal de 0,18 mm. 

 

Segundo os resultados dos ensaios de módulo resiliente realizados por Mohammad et 

al. (2000), as misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha e com o ligante 

asfáltico convencional apresentaram praticamente a mesma rigidez expressa pela igualdade 

entre os valores do módulo resiliente. Esta igualdade entre a rigidez das misturas asfálticas 

confeccionadas com asfalto-borracha e a rigidez das misturas asfálticas convencionais pode 

ser atribuída à baixa percentagem de borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional 

neste experimento.  

  

Nourelhuda et al. (2000) também realizaram estudos para a avaliação das propriedades 

mecânicas das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha. Estes autores 
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estudaram dois tipos de misturas asfálticas, sendo uma confeccionada com asfalto-borracha, 

obtido a partir de um ligante convencional denominado CAP 30 e 20% de borracha granulada, 

e outra confeccionada com ligante asfáltico convencional. Ao contrário dos resultados 

apresentados por Mohammad et al. (2000), os ensaios de módulo resiliente realizados por 

Nourelhuda mostraram que a incorporação da borracha granulada ao ligante asfáltico 

convencional aumentou a flexibilidade das misturas asfálticas, implicando possivelmente 

numa maior resistência ao trincamento por fadiga das mesmas. 

 

Leite et al. (2000b) estudaram o comportamento mecânico de misturas asfálticas 

confeccionadas com asfalto-borracha, ligantes asfálticos modificados com polímeros (SBS e 

EVA) e com ligante convencional (CAP 20). O asfalto-borracha empregado foi obtido a partir 

da incorporação de 20% de borracha. As misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha, ligante modificado com SBS, ligante modificado com EVA e CAP 20 (classificação 

por viscosidade) apresentaram percentagens ótimas de ligante de 7,1%, 6,3%, 6,1% e 5,4%, 

respectivamente. A percentagem do volume de vazios destas misturas variou de 4,0 a 4,5%. 

 

A avaliação da rigidez das misturas asfálticas estudadas por Leite et al. (2000b) foi 

feita por meio de ensaios de resistência à tração por compressão diametral e módulo resiliente. 

Os resultados apresentados por estes autores, mostraram que a mistura asfáltica confeccionada 

com asfalto-borracha apresentou maior flexibilidade em relação àquelas confeccionadas com 

ligantes modificados com SBS e EVA.  

 

Este aumento na flexibilidade foi indicado ainda pela redução do valor do módulo 

resiliente e da relação entre o módulo resiliente e a resistência à tração da mistura (MR /σt). A 

redução desta relação indica a possibilidade da utilização de menores espessuras para as 

camadas de revestimento sem perda da sua resistência à fadiga, sendo importante a utilização 

de misturas com pequenos valores para esta relação. 

 

2.4.2 –  RESISTÊNCIA AO TRINCAMENTO 

 

Esta seção tratará basicamente da resistência ao trincamento por fadiga das misturas 

asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha, uma vez que, os resultados obtidos por 

Mohammad et al. (2000), Nourelhuda et al. (2000) e Leite et al. (2000b) indicaram que a 

resistência à tração estática das misturas não é eficaz para a comparação da resistência ao 
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trincamento das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha e com ligante 

asfáltico convencional. Isto pode ser verificado pelo fato de estes dois tipos de mistura 

apresentarem comportamento à fadiga diferente para a mesma resistência à tração estática.  

 

Sousa et al. (2000) estudaram a resistência à fadiga de misturas asfálticas de graduação 

densa confeccionadas com ligantes asfálticos modificados com a incorporação de 18% de 

borracha granulada. O ligante convencional utilizado foi um cimento asfáltico de penetração 

35/50 (classificação por penetração), e a borracha granulada foi obtida pelo processo de 

moagem a temperatura ambiente, com diâmetro nominal de 1,15 mm. As misturas 

confeccionadas com asfalto-borracha e com ligantes convencionais apresentaram 

percentagens de ligante de 8% e 5%, e foram compactadas com percentagens de vazios de 

11% e 4%, respectivamente. 

 

Os resultados dos ensaios de fadiga realizados por Sousa et al. (2000) sob condições 

de carregamento controlado e deformação controlada,  mostraram para ambas as situações, 

que as misturas com asfalto-borracha tiveram um comportamento à fadiga superior ao das 

misturas confeccionadas com o ligante convencional. Segundo estes autores, este 

comportamento é atribuído à maior flexibilidade proporcionada pela incorporação da borracha 

granulada ao ligante asfáltico empregado na confecção das misturas asfálticas. 

 

 Vários outros trabalhos, dentre eles, Visser & Verhaeghe (2000), Shatnawi & Long 

(2000), Antunes et al. (2000), Gallego et al. (2000), mostram que, em relação à resistência ao 

trincamento por fadiga, não existem preocupações com relação ao comportamento das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha. Em todos os casos estudados, as 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha apresentaram uma resistência à 

fadiga significativamente superior à resistência à fadiga das misturas asfálticas convencionais. 

 

Os vários trabalhos citados até aqui avaliaram a resistência ao trincamento das 

misturas asfálticas com asfalto-borracha por meio dos ensaios de resistência à tração por 

compressão diametral e fadiga. Mamlouk & Mobasher (2003) estudaram a resistência ao 

trincamento das misturas asfálticas com asfalto-borracha considerando o mecanismo de 

evolução das trincas à luz da Mecânica da Fratura. 
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 Os resultados de Mamlouk & Mobasher (2003), obtidos para baixas temperaturas (-

7ºC e -1ºC), mostraram que nas misturas asfálticas convencionais, a formação das trincas 

inicia-se em níveis de tensões mais elevados que nas misturas com asfalto-borracha. 

Entretanto, uma vez iniciado o processo de trincamento nas misturas confeccionadas com 

ligantes convencionais, a sua evolução é mais rápida do que nas misturas asfálticas com 

asfalto-borracha. 

  

 Analisando os resultados de resistência à tração citados neste trabalho, pode-se 

verificar que esta propriedade mecânica não tem se mostrado eficiente no que se refere à 

diferenciação entre o comportamento das misturas asfálticas convencionais e daquelas 

confeccionadas com asfalto-borracha em relação à ruptura por tração. Entretanto, segundo 

Mamlouk & Mobasher (2003) e Potgieter & Coetsee (2003), tanto a forma de ruptura, como a 

energia armazenada pelas misturas confeccionadas com asfalto-borracha, são completamente 

distintas daquelas apresentadas pelas misturas asfálticas convencionais.  

 

A energia armazenada pela mistura pode ser definida com a área da curva carga x 

deslocamento determinada durante a ruptura do corpo-de-prova. Potgieter & Coetsee (2003) 

indicam que, em geral, a energia armazenada pelas misturas com asfalto-borracha é maior do 

que a energia armazenada pelas misturas convencionais. Isto mostra que, apesar dos 

resultados da resistência à tração não apresentarem diferenças significativas, a utilização do 

conceito de energia armazenada pode ser um indicador do aumento da resistência ao 

trincamento das misturas confeccionadas com asfalto-borracha em relação às misturas 

convencionais. 

 

2.4.3 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

A resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas pode ser 

determinada recorrendo a diferentes métodos, sendo mais comum a utilização de ensaios 

laboratoriais que simulem o fenômeno das deformações permanentes, ou por meio de 

correlações com o comportamento das misturas avaliado em ensaios de “creep’. 

 

No estudo realizado por Mohammad et al. (2000) também foi avaliada a resistência às 

deformações permanentes das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha. Isto 

foi feito por meio da realização de ensaios de “creep” e pela avaliação de seções 
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experimentais submetidas ao simulador de tráfego do estado da Louisiana ALF (“Accelerated 

Loading Facility”). 

 

 Os ensaios de “creep” estático em corpos-de-prova sob compressão diametral, 

realizados por Mohammad et al. (2000), indicaram um aumento da resistência às deformações 

permanentes da mistura com asfalto-borracha empregada na camada de base em relação à 

mistura confeccionada com o ligante asfáltico convencional. Estes resultados laboratoriais 

puderam ser comprovados com a medição do afundamento na trilha de roda das seções 

submetidas à atuação do simulador de tráfego ALF. 

 

 Além destes procedimentos, Mohammad et al. (2000) utilizaram também o ensaio de 

cisalhamento simples cíclico à altura constante (RSST-CH: “Repeated Simple Shear Test at 

Constant Height”) para a avaliação da resistência às deformações permanentes das misturas 

asfálticas. Este ensaio avalia a resistência às deformações permanentes por meio da medição 

das deformações cisalhantes plásticas desenvolvidas nas misturas devido à atuação das cargas 

do tráfego. A partir das deformações cisalhantes plásticas pode-se estimar o afundamento que 

ocorre nas trilhas de roda para um determinado número de passagens do eixo padrão de 82 kN 

(Sousa et al., 1994). 

 

Os resultados dos ensaios RSST-CH realizados por Mohammad et al. (2000) e 

apresentados na Figura 2.13 mostraram que a mistura asfáltica com asfalto-borracha 

empregada na camada de desgaste (T8 WC-CRM) apresentou uma resistência ao 

desenvolvimento das deformações cisalhantes plásticas inferior àquela confeccionada com o 

ligante convencional (T8 WC). Estes resultados mostraram maior tendência ao aparecimento 

das trilhas de roda nas misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha.  
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Figura 2.13 – Resistência às deformações permanentes avaliadas pelo ensaio RSST-CH 

(Modificado de Mohammad et al., 2003) 

 

Os resultados obtidos nas seções de pavimento submetidas ao simulador de tráfego do 

estado da Louisiana mostraram que os afundamentos nas trilhas de roda da camada de 

desgaste executada com asfalto-borracha foram ligeiramente superiores àqueles medidos na 

camada executada com a mistura convencional, confirmando, portanto, os resultados dos 

ensaios RSST-CH. Com relação aos resultados apresentados por Mohammad et al. (2000), 

convém salientar que as misturas ensaiadas, confeccionadas com asfalto-borracha e ligante 

asfáltico convencional, apresentavam as mesmas propriedades volumétricas, como por 

exemplo, percentagem de volume de vazios, e mesma percentagem de ligante. 

 

 Estudos semelhantes aos de Mohammad et al. (2000) foram conduzidos por 

Nourelhuda et al. (2000), que também avaliaram o desempenho de seções experimentais 

executadas em laboratório com misturas asfálticas confeccionadas com ligantes convencionais 

e com asfalto-borracha.  

 

As seções experimentais executadas em laboratório por Nourelhuda et al. (2000) eram 

constituídas por uma camada asfáltica de 25 mm de espessura e uma camada de base  de 280 

mm constituída por agregados britados com diâmetro máximo dos grãos de 19 mm. Foram 

estudadas 2 configurações para a camada asfáltica, sendo uma constituída por uma mistura 

confeccionada com asfalto-borracha, obtido a partir de um ligante convencional denominado 

CAP 30 e 20% de borracha granulada, e outra confeccionada com ligante convencional.  
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O simulador de tráfego utilizado por Nourelhuda et al. (2000) foi desenvolvido na 

África do Sul, com dimensões reduzidas (escala 1:10), com capacidade de aplicar às 

estruturas de pavimentos estudadas cargas de eixo simples com roda dupla de 670 N e 890 N. 

Para as duas configurações de seções de pavimentos estudadas foram medidos os 

afundamentos nas trilhas de roda em função do número de ciclos de cargas aplicado.  

 

Os resultados de Nourelhuda et al. (2000) mostraram que as seções cujas camadas 

asfálticas foram executadas com asfalto-borracha apresentaram menores afundamentos na 

trilha de roda que aquelas executadas com o ligante convencional quando submetidas a uma 

carga de eixo de 670N (tráfego leve). Este comportamento inverteu-se para as seções 

experimentais submetidas a carga de eixo de 890N (tráfego pesado), conforme mostrado na 

Figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Evolução da trilha de roda com o número de repetições de carga (Nourelhuda et 

al., 2000) 

 

Segundo estes autores, o principal mecanismo responsável pelo afundamento nas 

trilhas de roda nas seções submetidas a elevados níveis de carregamento (carga por eixo de 

890N) foi o fluxo plástico da mistura, enquanto que para baixos níveis de carregamento, as 

trilhas de roda foram formadas pela densificação das camadas.  

 

A Figura 2.15 mostra os perfis de deslocamentos verticais medidos transversalmente 

às trilhas de roda por Nourelhuda et al. (2000). Estes perfis mostram claramente a ocorrência 

do fluxo cisalhante plástico lateral para a mistura confeccionada com asfalto-borracha, 

confirmando portanto, os resultados de Mohammad et al. (2000). Estes resultados também 
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indicam que o ensaio de cisalhamento cíclico a altura constante (RSST-CH) representa de 

forma satisfatória a resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas. 

 

Leite et al. (2000b) avaliaram a resistência às deformações permanentes das misturas 

asfálticas por meio de ensaios de “creep” e ensaios de deformação permanente com o 

simulador LCPC (“Laboratoire Central des Ponts et Chaussées”). Os resultados dos ensaios 

de “creep” realizados por Leite et al. (2000b) indicaram uma melhoria na resistência às 

deformações permanentes das misturas confeccionadas com asfalto-borracha em relação às 

misturas confeccionadas com os ligantes modificados com SBS e EVA e com o ligante 

convencional CAP 20.  
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Figura 2.15 – Perfis transversais das seções de pavimento depois de 106 repetições de carga 

(Nourelhuda et al., 2000) 

 

Os ensaios de deformação permanente realizados por Leite et al. (2000b) no simulador 

LCPC mostraram que a incorporação da borracha granulada ao ligante convencional provocou 

o aumento da resistência ao afundamento nas trilhas de roda. Estes ensaios, realizados nas 

misturas asfálticas confeccionadas com diferentes percentagens de ligante, mostraram que a 

influência da percentagem de ligante no afundamento nas trilhas de roda é menor para a 

mistura asfáltica com asfalto-borracha do que naquelas confeccionadas com ligante 

convencional e com ligante modificado com EVA, conforme mostrado na Figura 2.16. Além 

disto, pode-se observar que há uma menor dependência do afundamento na trilha com o 

aumento da percentagem de ligante nas misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha. 
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Figura 2.16 – Percentagem de afundamento na trilha de roda versus percentagem de ligante 

para 10.000 ciclos de aplicação de carga (Modificado de Leite et al., 2000b) 

 

2.4.4 – RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE TRINCAS 

 

Uma das mais importantes propriedades das misturas asfálticas confeccionadas com 

asfalto-borracha é a sua resistência à propagação de trincas, que permite a grande utilização 

deste tipo de mistura na execução de reforços estruturais dos pavimentos. 

 

A avaliação da resistência à propagação de trincas foi feita por Sousa et al. (2000), por 

meio do equipamento RCD (“Reflective Cracking Device”), esquematicamente mostrado na 

Figura 2.17. Realizado sob condições de tensão controlada, este ensaio consiste em aplicar a 

um corpo-de-prova cilíndrico de 150 mm de diâmetro, uma força vertical cisalhante e outra 

força horizontal de tração em uma freqüência de carregamento de 10 Hz. A simulação da 

trinca é feita numa abertura de 10 mm existente na parte inferior do equipamento. Sob estas 

condições de carregamento, o resultado é expresso como o número de repetições de carga que 

leva à ruptura da mistura (Pais, 1999). 
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Figura 2.17 – Representação esquemática da zona da trinca e do corpo-de-prova no 

equipamento RCD (Modificado de Sousa et al., 2003) 

 

 De acordo com os resultados dos ensaios de resistência à reflexão de trincas realizados 

por Sousa et al. (2000) pode-se constatar que as misturas confeccionadas com asfalto-

borracha apresentaram resistência ao fenômeno de propagação de trincas maior que aquelas 

confeccionadas com ligantes asfálticos convencionais. Por esta razão, a utilização de misturas 

asfálticas com asfalto-borracha em projetos de reforços estruturais tem se difundido cada vez 

mais, sugerindo um vasto campo de aplicabilidade deste tipo de mistura na recuperação das 

rodovias brasileiras. 

 

2.5 –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa análise resumida a respeito dos diferentes trabalhos apresentados anteriormente 

verifica-se que não há uma padronização para a obtenção dos asfaltos-borracha empregados 

na confecção das misturas asfálticas. As percentagens de borracha incorporada ao ligante 

convencional são geralmente inferiores a 20%, em peso, e determinados parâmetros como 

temperatura e tempo de digestão são fixados em função da experiência acumulada da 

utilização deste tipo de material ou da capacidade de produção dos equipamentos disponíveis.  

  

A maioria dos trabalhos citados estudou a influência da percentagem ou tipo de 

borracha granulada ao ligante convencional no comportamento das misturas asfálticas 

resultantes. O estudo da influência do tempo e da temperatura de fabricação no 

comportamento dos asfaltos-borracha geralmente foi realizado por meio de suas propriedades 
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reológicas, correlacionando-as à vida de fadiga e à resistência às deformações permanentes 

apresentadas por estes ligantes em serviço.  

 

Os diferentes trabalhos citados neste capítulo mostram que a incorporação da borracha 

granulada aos ligantes asfálticos convencionais produz melhorias em termos de elasticidade, 

susceptibilidade térmica, além de aumentos consideráveis na viscosidade rotacional destes 

ligantes. Pode-se observar que o aumento da viscosidade dos ligantes modificados com 

borracha é um fator limitante à utilização destes materiais, sendo influenciada principalmente 

pelo aumento da percentagem de borracha e do tempo de mistura entre esta e o ligante  

asfáltico convencional.  

 

Os estudos a respeito do comportamento mecânico das misturas asfálticas tem mostrado 

que a utilização dos asfaltos-borracha melhora a elasticidade das misturas, refletindo no 

aumento da flexibilidade e na vida de fadiga das mesmas. Com relação à resistência às 

deformações permanentes, os resultados apresentados são bastante contraditórios, pois alguns 

autores como Nourelhuda et al. (2000) e Mohammad et al. (2000) indicam uma diminuição, 

enquanto outros, como Leite et al. (2000), indicam um aumento desta propriedade mecânica 

com a utilização dos asfaltos-borracha na confecção das misturas asfálticas.  

 

Alguns estudos têm mostrado também que a incorporação da borracha granulada pelo 

processo seco produz um aumento na vida de fadiga e diminuição do módulo resiliente das 

misturas (Momm & Salini, 2000) em relação às misturas asfálticas confeccionadas com 

ligantes asfálticos convencionais.  

 

Convém salientar que os estudos comparativos entre o comportamento mecânico das 

misturas asfálticas citados anteriormente, foram conduzidos em misturas asfálticas, em geral, 

com granulometrias e parâmetros volumétricos diferentes. Na maioria dos casos, os trabalhos 

apresentaram comparações entre misturas confeccionadas com ligantes asfálticos 

convencionais de graduação densa e misturas asfálticas com asfalto-borracha de graduação 

descontínua (“gap graded”).  
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CAPÍTULO 

3 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 –  INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos experimentais e os materiais 

empregados no estudo dos asfaltos-borracha e das misturas asfálticas modificadas 

confeccionadas com ligantes modificados com borracha granulada de pneus usados. 

  

Inicialmente, são apresentadas as especificações e os métodos de ensaio utilizados 

para a caracterização dos diferentes tipos de ligantes asfálticos convencionais e das amostras 

de borracha granulada empregadas. Os resultados dos ensaios de caracterização dos ligantes 

asfálticos convencionais e das diferentes amostras de borracha granulada são também 

apresentados neste capítulo. 

 

Após a descrição dos ligantes asfálticos convencionais e das amostras de borracha 

granulada, são apresentadas as diferentes configurações de asfalto-borracha estudadas e o 

processo de obtenção destes ligantes. A fabricação das amostras de asfalto-borracha foi feita 

pelo processo úmido para o qual são especificadas todas as variáveis envolvidas no processo. 

 

As misturas asfálticas de graduação contínua foram confeccionadas com ligantes 

asfálticos convencionais e com asfaltos-borracha, sendo empregados ainda agregados 

minerais de natureza granítica. Além das misturas asfálticas com asfalto-borracha obtido pelo 

processo úmido, também foram confeccionadas misturas asfálticas de graduação contínua 

modificadas com borracha pelo processo seco. Para as misturas estudadas são descritos os 

procedimentos de dosagem, confecção e compactação e os ensaios mecânicos realizados.  

 

3.2 –  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

A fase inicial do trabalho consistiu na seleção dos materiais a serem utilizados no 

estudo das propriedades físicas dos asfaltos-borracha e do comportamento mecânico das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha e ligantes convencionais. Estes 
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materiais correspondem aos cimentos asfálticos de petróleo (CAP), borrachas granuladas 

recicladas de pneus usados, além dos agregados minerais empregados na confecção das 

misturas asfálticas.  

 

Após a seleção e caracterização dos materiais convencionais, procedeu-se à 

determinação das propriedades físicas das diferentes configurações de asfalto-borracha por 

meio de ensaios de caracterização convencionais. As principais variáveis do processo de 

fabricação dos asfaltos-borracha consideradas foram o tipo, teor e granulometria da borracha 

granulada, o tipo de ligante asfáltico convencional, além do tempo e temperatura empregada.  

 

Com base nos resultados das propriedades físicas dos asfaltos-borracha produzidos 

foram selecionadas as configurações empregadas na confecção e estudo  do comportamento 

mecânico das misturas asfálticas. Misturas asfálticas de granulometria contínua e descontínua 

foram confeccionadas com ligante convencional e com asfaltos-borracha obtidos pelo 

processo úmido, variando-se o tipo e teor de borracha incorporada, além do tempo e 

temperatura de obtenção dos ligantes modificados com borracha.  

 

A avaliação do comportamento mecânico destas misturas asfálticas foi feita por meio 

dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral, módulo resiliente, vida de 

fadiga e resistência às deformações permanentes. Todos os procedimentos experimentais 

necessários ao estudo das propriedades dos ligantes asfálticos e das misturas asfálticas 

modificadas com borracha foram realizados na Universidade do Minho, em Portugal, durante 

a realização de doutorado-sanduíche. 

 

Além disto, foram realizados estudos complementares sobre o comportamento 

mecânico de misturas asfálticas de graduação contínua modificadas com borracha granulada 

pelo processo seco. Para estas misturas asfálticas, o principal parâmetro estudado foi a 

percentagem de borracha incorporada à mistura, sendo consideradas misturas com até 6% de 

borracha incorporada, em relação à mistura de agregados secos. 

 

3.3 –  LIGANTES ASFÁLTICOS CONVENCIONAIS 

 

As diferentes configurações de asfalto-borracha estudadas neste trabalho foram 

obtidas a partir dos seguintes tipos de ligantes asfálticos convencionais: 
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• Cimento Asfáltico de Petróleo de penetração 35/50: CAP 35/50; 

• Cimento Asfáltico de Petróleo de penetração 50/70: CAP 50/70; 

• Cimento Asfáltico de Petróleo de penetração 100/150: CAP 100/150 

 

A Tabela 3.1 apresenta parte das especificações portuguesas apresentadas por Pereira 

& Santos (2002) para os ligantes asfálticos convencionais utilizados neste trabalho. Para a 

caracterização das propriedades físicas dos ligantes asfálticos convencionais foram utilizados 

os seguintes métodos de ensaio: 

• Penetração (ASTM D5); 

• Ponto de amolecimento (ASTM D36); 

• Resiliência (ASTM  D5329); 

• Viscosidade rotacional medida pelo viscosímetro Brookfield (ASTM D4402). 

 

Tabela 3.1 – Especificações portuguesas para ligantes asfálticos (Pereira & Santos, 2002) 

Propriedades físicas 
Método de 

ensaio 

CAP 

35/50 

CAP 

50/70 

CAP 

100/150 

Penetração (1/10 mm) ASTM D5 35-50 50-70 100-150 

Ponto de amolecimento (ºC) ASTM D36 50-58 46-54 39-47 

Viscosidade rotacional a 175ºC (cP) ASTM D4402 - - - 

Resiliência (%) ASTM D5329 - - - 

 

Embora não existam especificações em Portugal para a viscosidade rotacional a 175ºC 

e para a resiliência dos ligantes asfálticos convencionais, estas propriedades constam na 

Tabela 3.1 pelo fato de terem sido usadas para a caracterização das diferentes combinações de 

asfalto-borracha estudadas neste trabalho. 

 

O ensaio de penetração consiste na medição da penetração, expressa em décimos de 

milímetro, em uma amostra de ligante asfáltico sob uma determinada condição de 

carregamento e temperatura. Este ensaio é utilizado em muitos países para classificar os 

ligantes asfálticos convencionais segundo a sua consistência. 

 

O ponto de amolecimento de uma amostra de ligante asfáltico é definido como a 

temperatura na qual este material passa a se comportar como um líquido viscoso, e fornece 
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uma indicação da resistência às deformações permanentes dos ligantes asfálticos quando 

submetidos a altas temperaturas de serviço no pavimento. Os ensaios de resiliência e 

viscosidade rotacional foram realizados nos ligantes asfálticos convencionais para efeito de 

comparação com os resultados das amostras de asfalto-borracha e serão descritos com 

maiores detalhes adiante. 

 

A Tabela 3.2 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização das propriedades 

físicas dos ligantes convencionais CAP 35/50, CAP 50/70 e CAP 100/220, empregados na 

confecção das amostras de asfalto-borracha estudadas neste trabalho. 

 

Tabela 3.2 – Caracterização das propriedades físicas dos ligantes convencionais empregados 

na confecção das diferentes amostras de asfalto-borracha 

Propriedades físicas 
Método de 

ensaio 

CAP 

35/50 

CAP 

50/70 

CAP 

100/150 

Penetração (1/10 mm) ASTM D5 37,9 52,0 150,0 

Ponto de amolecimento (ºC) ASTM D36 50,0 50,6 44,6 

Viscosidade rotacional a 175ºC (cP) ASTM D4402 112,5 87,5 - 

Resiliência (%) ASTM D5329 16,0 14,0 0 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3.2 mostram que os ligantes asfálticos 

convencionais utilizados neste trabalho se enquadram nas especificações constantes na Tabela 

3.1. O valor medido para a viscosidade rotacional do CAP 100/150 não pode ser considerado 

representativo, pois o erro obtido durante a realização do ensaio foi superior ao erro intrínseco 

do equipamento utilizado. 

 

3.4 –  BORRACHA GRANULADA RECICLADA DE PNEUS USADOS 

 

A seguir, são apresentados os procedimentos utilizados para a caracterização dos 

diferentes tipos de borracha granulada empregados neste trabalho, e as especificações que 

estes materiais devem obedecer para a utilização como agentes modificadores dos ligantes 

asfálticos.  

 

Em seguida, são apresentados os diferentes tipos de borracha granulada, obtidos pelo 

processo de moagem a temperatura ambiente e pelo processo criogênico, utilizados na 
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confecção das amostras de asfalto-borracha e das misturas asfálticas modificadas com 

borracha pelo processo seco estudados neste trabalho. Estas amostras de borracha granulada 

foram obtidas tanto pelo processo de moagem a temperatura ambiente, como pelo processo 

criogênico. 

 

3.4.1 –  ESPECIFICAÇÕES E CARACTERIZAÇÃO 

 

A Tabela 3.3 apresenta algumas recomendações da norma ASTM D6114/97 para a 

borracha granulada empregada na modificação dos ligantes asfálticos convencionais. Além  

das recomendações constantes nesta tabela, a borracha granulada, obtida por qualquer 

processo, deverá estar seca, solta e não produzir espuma quando combinada com o ligante 

asfáltico convencional a elevadas temperaturas. No processo de fabricação do asfaltos-

borracha, materiais como carbonato de cálcio ou pó de talco podem também ser adicionados 

no máximo em 4%, em peso da borracha, para prevenir a formação de grumos e facilitar o 

manuseio da borracha granulada.  

 

Tabela 3.3 – Especificações para a borracha granulada empregada na obtenção dos asfaltos-

borracha (ASTM D6114/97) 

Propriedades físicas Valor 

Teor de umidade (%) < 0,5 

Peso específico das partículas (kN/m³) 11,5 ± 0,5 

Teor de fibras têxteis (%)  < 0,4 

Teor de fibras metálicas (%) < 0,01 

 

O teor de umidade da borracha granulada é determinado deixando-se a amostra a ser 

ensaiada em estufa, a uma temperatura inferior a 57ºC, por um período de 24 horas, ou até a 

constância de peso. Os teores de fibras têxteis, metálicas e outros contaminantes são 

determinados durante o peneiramento das amostras. A separação das fibras têxteis e metálicas 

é feita em cada parcela da amostra de borracha retida numa dada peneira durante o ensaio de 

granulometria. As fibras têxteis são retiradas manualmente e as metálicas com a ajuda de um 

ímã. 
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A Tabela 3.4 apresenta a faixa granulométrica  especificada pelo Departamento de 

Transportes do Arizona (ADOT) para a borracha granulada  reciclada de pneus usados 

utilizada na fabricação dos asfaltos-borracha. 

 

Tabela 3.4 – Faixa granulométrica especificada para a borracha granulada pelo ADOT 

Peneiras 

# mm 

Percentagem passando em 

peso 
Nº 10 2 100 100 

Nº 16 1,18 65 100 

Nº 30 0,6 20 100 

Nº 50 0,3 0 45 

Nº 200 0,075 0 5 

 

3.4.2 –  PROCESSO DE MOAGEM A TEMPERATURA AMBIENTE 

 

A borracha granulada obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente, 

utilizada neste trabalho, era constituída por aproximadamente 80% de pneus de carros de 

passeio e 20% de pneus de caminhões. No estudo dos ligantes e das misturas asfálticas 

modificadas com borracha, foram utilizadas as seguintes amostras deste tipo de borracha: 

• Borracha R1: tamanho das partículas 0,5 – 1,15 mm; 

• Borracha R2: tamanho das partículas 1,0 – 2,0 mm; 

• Borracha R3: tamanho das partículas 2,0 – 3,0 mm; 

• Borracha R4 (35% de R1 + 65% de R2): tamanho das partículas 0,5 – 2,0 mm; 

• Borracha R5 (25% de R1 + 25% de R2 + 50% de R3): tamanho das partículas 0,5 – 3,0 

mm; 

• Borracha R6 (25% de R1 + 75% de R3): tamanho das partículas 0,5 – 1,15 e 2,0– 3,0 

mm; 

 

As combinações realizadas com as borrachas R1, R2 e R3 para a obtenção de R4, R5 e 

R6 tiveram por objetivo estudar o efeito da granulometria da borracha no comportamento dos 

asfaltos-borracha produzidos. Estas combinações visam à obtenção de amostras de borracha 

granulada com menores superfícies específicas que R1, R2 e R3. 

 

 44



 A Tabela 3.5 apresenta os teores de umidade e de fibras têxteis e metálicas, e a 

superfície específica das amostras R1, R2 e R3. Na  Tabela 3.6 estão apresentadas as 

distribuições granulométricas destas amostras de borracha e a faixa granulométrica 

especificada pelo Departamento de Transportes do Arizona, também mostradas na Figura 3.1.  

 

Tabela 3.5 – Caracterização das amostras de borracha obtidas por moagem a temperatura 

ambiente 

Propriedades físicas R1 R2 R3

Teor de umidade (%) 0,48 0,46 0,59 

Teor de fibras têxteis (%) 0,37 0,16 0,39 

Teor de fibras metálicas (%) 0,0 0,0 0,0 

Superfície específica (m²/kg) 13,58 4,27 2,55 

 

Tabela 3.6 – Distribuição granulométrica das borrachas obtidas por moagem a temperatura 

ambiente  

Peneiras Percentagem passando em peso 

# mm ADOT R1 R2 R3 R4 R5 R6

Nº 4 4,75 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nº 8 2,36 100 100 100 99,8 54,1 99,9 77 66,7 

Nº 10 2,00 100 100 100 95,1 21,7 96,8 59,6 44,1 

Nº 16 1,18 65 100 97,5 20,9 2,9 47,7 31,1 31 

Nº 30 0,60 20 100 50,6 1,5 1,0 18,7 15,5 15,6 

Nº 50 0,30 0 45 19,4 1,1 0,8 7,5 5,5 6,2 

Nº 200 0,075 0 5 0 0 0 0 0 0 
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Figura 3.1 – Distribuição granulométrica das amostras de borracha R1, R2, R3, R4, R5 e R6
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Complementando os resultados apresentados na Tabela 3.6 e na Figura 3.1, a Figura 

3.2 mostra a comparação entre o tamanho dos grãos das amostras R1, R2 e R3. Esta figura 

mostra que para as borracha R2 e R3 a fração fina da borracha é significativamente menor que 

para a borracha R1. 

 

 
Figura 3.2 – Ilustração comparativa entre o tamanho dos grãos das borrachas R1, R2 e R3 

obtidas pelo processo de moagem a temperatura ambiente 

  

Os valores da superfície específica apresentados na Tabela 3.5 foram calculados a 

partir das distribuições granulométricas de cada uma das borrachas R1, R2 e R3, por meio da 

seguinte equação (Santana, 1992): 

 

  ∑ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= −

−i
ji

ji

P
d

.
.

6
ρ

ξ  (3.1) 

 Onde: 

ξ: superfície específica (m²/kg); 

Pi-j: percentagem de material retida entre as peneiras i e j; 

di-j: diâmetro médio das partículas retidas entre as peneiras i e j (m); 

ρ: massa específica do material das partículas (kg/m³). 

 

 A massa específica adotada para as partículas de borracha foi igual a 1,15 kg/m³, e o 

diâmetro médio das partículas retidas entre as peneiras i e j foi calculado pela seguinte 

equação (Santana, 1992): 

 

  jiji ddd .=−  (3.2) 

Onde: 
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di: abertura da malha da peneira i (m); 

dj: abertura da malha da peneira j (m). 

 

Os resultados dos teores de umidade e de fibras apresentados na Tabela 3.5 mostram 

que todos os tipos de borracha enquadraram-se nas especificações constantes na Tabela 3.3. 

Apenas a borracha R3 apresentava um teor de umidade ligeiramente superior ao valor limite 

especificado.  

 

 Com relação à curva granulométrica, apenas as borrachas R1, R2 e R4 enquadraram-se 

na faixa especificada pelo Departamento de Transportes do Arizona, sendo que esta última 

encontra-se no limite inferior da faixa. Mesmo assim, todos os demais tipos de borracha 

granulada foram utilizados no estudo das propriedades físicas dos asfaltos-borracha, 

permitindo a determinação da influência da granulometria da borracha nas suas propriedades 

físicas. 

 

3.4.3 –  PROCESSO CRIOGÊNICO 

 

Além da borracha granulada obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente, 

foram utilizadas as seguintes amostras obtidas pelo processo criogênico no estudo dos ligantes 

modificados com borracha: 

• Borracha criogênica CRM 1: tamanho das partículas inferior a 0,6 mm; 

• Borracha criogênica CRM 2: tamanho das partículas inferior a 1,4 mm; 

• Borracha criogênica CRM 3: tamanho das partículas 0,6 – 1,4  mm; 

• Borracha criogênica CRM 4: tamanho das partículas 1,4 – 2,0 mm; 

• Borracha criogênica CRM 5 (50%CRM 2 + 50%CRM 4): tamanho dos grãos inferior 

a 2,0 mm. 

 

A Tabela 3.7 apresenta os teores de umidade, de fibras e a superfície específica, 

calculada pela Equação 3.1, das amostras de borracha obtidas pelo processo criogênico, 

enquanto a Tabela 3.8, apresenta as distribuições granulométricas destes materiais.  A  Figura 

3.3 mostra a comparação entre a curva granulométrica das diferentes amostras de borracha 

granulada obtida pelo processo criogênico e a faixa especificada pelo ADOT. 
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Tabela 3.7 – Caracterização das amostras de borracha obtidas pelo processo criogênico 

Propriedades físicas CRM 1 CRM 2 CRM 3 

Teor de umidade (%) 0,01 0,02 0,01 

Teor de fibras têxteis (%) - - - 

Teor de fibras metálicas (%) - - - 

Superfície específica (m²/kg) 18,38 10,93 6,0 

 

Tabela 3.8 – Granulometria das amostras de borracha granulada obtidas pelo processo 

criogênico 

Peneiras Percentagem passando em peso 

# mm ADOT CRM 1 CRM 2 CRM 3 CRM 4 CRM 5 

Nº 4 4,75 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nº 8 2,36 100 100 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 

Nº 10 2 100 100 100,0 100,0 100,0 94,5 97,3 

Nº 16 1,18 65 100 100,0 96,9 89,9 2,5 49,7 

Nº 30 0,6 20 100 89,2 49,1 1,3 0,0 24,6 

Nº 50 0,3 0 45 28,2 8,1 0,0 0,0 4,1 

Nº 200 0,075 0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Figura 3.3 – Curvas de distribuição granulométrica das borrachas CRM 1, CRM 2, CRM 3 e 

CRM 4 

 

Os teores de fibras metálicas, têxteis e de umidade das amostras de borracha obtidas 

pelo processo criogênico foram praticamente insignificantes. Apenas as amostras CRM 1 e 

CRM 2 apresentaram uma distribuição granulométrica dentro da faixa especificada pelo 

ADOT. Comparando-se os resultados da Tabela 3.6 e da Tabela 3.8, verifica-se que as 
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amostras de borracha R1, R2, R3, CRM 1, CRM 2, CRM 3 e CRM 4 apresentam composições 

granulométricas completamente distintas.  

 

3.5 –  LIGANTES ASFÁLTICOS MODIFICADOS COM BORRACHA 

 

A seguir são apresentadas as especificações dos ligantes modificados com borracha 

para utilização em misturas asfálticas a quente, e os métodos de ensaio utilizados para a sua 

caracterização. São também definidos todos os parâmetros utilizados no processo de 

fabricação e as configurações de asfaltos-borracha estudadas. 

 

3.5.1 –  ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

A norma ASTM D6114/97 classifica os asfaltos-borracha em três tipos distintos, 

denominados como Tipo I, Tipo II e Tipo III. Esta classificação é feita em função da 

temperatura do pavimento, conforme apresentado na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Propriedades  físicas dos asfaltos-borracha segundo a ASTM D6114/97 

Propriedades físicas Tipo I Tipo II Tipo III 

Temperatura do pavimento (ºC) -1 a 43 -9 a 43 -9 a 27 

Viscosidade rotacional a 175ºC (cP) 1500-5000 1500-5000 1500-5000

Penetração a 25ºC, 100g, 5s (1/10 mm) 25-75 25-75 50-100 

Ponto de amolecimento (ºC) >57,2 >54,4 >51,7 

Resiliência, 25ºC (%) >25 >20 >10 

 

Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes métodos de ensaio para a caracterização 

das propriedades físicas das diferentes amostras de asfalto-borracha estudadas:  

• Penetração (ASTM D5); 

• Ponto de amolecimento (ASTM D36); 

• Resiliência (ASTM  D5329); 

• Viscosidade rotacional medida pelo viscosímetro Brookfield (ASTM D4402). 

 

A descrição dos ensaios de ponto de amolecimento e penetração já foi feita 

anteriormente. O ensaio de viscosidade rotacional utilizado neste trabalho parece o mais 

recomendável para a medição das propriedades de fluxo a elevadas temperaturas dos ligantes 

 49



asfálticos modificados com borracha. Isto porque, a presença das partículas de borracha nas 

amostras ensaiadas impossibilita a medição da viscosidade através de outros equipamentos, 

como por exemplo, o viscosímetro Saybolt-Furol muito utilizado no meio rodoviário 

brasileiro.  

 

A viscosidade rotacional é determinada através do torque necessário para aplicar uma 

dada rotação a um fuso (“spindle”), com dimensões padronizadas, imerso em uma amostra de 

ligante asfáltico na temperatura de ensaio desejada, conforme esquematicamente mostrado na 

Figura 3.4.  

 

T

A A'

Seção AA'

T

v

DfDi

 
Figura 3.4 – Modelagem simplificada para a determinação da viscosidade rotacional 

utilizando-se o viscosímetro Brookfield 

 

Segundo Fox & McDonald (1998), o comportamento dos materiais fluidos é 

determinado pela Lei de Newton da viscosidade, expressa como: 

 

 
dy
du.µτ =  (3.3) 

Onde:  

τ: tensão de cisalhamento aplicada ao fluido (Pa); 

µ: viscosidade absoluta do fluido (Pa.s); 
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dy
du : velocidade de deformação angular do fluido (1/s); 

  

 De acordo com esta equação, a tensão de cisalhamento aplicada a uma substância 

fluida qualquer é diretamente proporcional à velocidade de deformação angular produzida, 

sendo a constante de proporcionalidade definida como a viscosidade absoluta da mesma. 

 

O modelo simplificado, esquematicamente mostrado na Figura 3.4, pode ser utilizado 

para se determinar a viscosidade rotacional de um fluido utilizando-se o viscosímetro 

Brookfield. Neste modelo, admite-se um perfil de velocidade do fluido linear, sendo a 

velocidade máxima no ponto em que o mesmo está em contato com o fuso (“spindle”), 

diminuindo até zero no contato com o recipiente.  

 

 Considerando-se um perfil de velocidades linear e desenvolvendo-se a Equação 3.3, 

verifica-se que a viscosidade do fluido está relacionada ao torque necessário para manter o 

fuso com velocidade angular constante, e às dimensões próprias do equipamento, conforme a 

seguinte expressão: 

 

 
ϖπ

µ T
D

DD

f

fi

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
= 2  (3.4) 

Onde: 

µ: viscosidade absoluta do fluido (Pa.s); 

Di: diâmetro interno do recipiente que contém a amostra de fluido (m); 

Df: diâmetro do fuso (“spindle”) (m); 

ω: velocidade angular do fuso imerso na amostra (1/s); 

T: torque aplicado ao fuso para mantê-lo com velocidade angular constante dentro da amostra 

(N); 

 

A norma ASTM D6114/97 fixa as condições para a realização do ensaio de 

viscosidade rotacional com o viscosímetro Brookfield em amostras de asfalto-borracha. A 

Figura 3.5 e a Figura 3.6 mostram o fuso e o viscosímetro Brookfield utilizados ao longo 

desta pesquisa para a caracterização das amostras de asfalto-borracha.   
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Figura 3.5 – Fuso (“spindle”) utilizado no ensaio de viscosidade rotacional 

 

  

 
Figura 3.6 – Viscosímetro Brookfield 

 

O ensaio de resiliência (ASTM D5329), mostrado na  Figura 3.7, consiste em aplicar 

numa amostra de ligante asfáltico, a uma temperatura de 25ºC, um deslocamento de 10 mm, 

por meio de uma esfera metálica com 17 mm de diâmetro (Figura 3.7b), a uma taxa de 

deslocamento de 1 mm/s. Após a aplicação deste deslocamento, é medida a recuperação 

elástica da amostra que ocorre num intervalo de tempo de 20 s (Figura 3.7c). Neste ensaio, é 

aplicada uma pequena quantidade de pó de talco na superfície da amostra para evitar a 

aderência entre a esfera metálica e o asfalto-borracha. 
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(a) (b) (c) 
 

Figura 3.7 – Realização do ensaio de resiliência (ASTM D5329) 

 

3.5.2 –  PRODUÇÃO DAS AMOSTRAS DE ASFALTO-BORRACHA 

 

A  Figura 3.8 mostra os equipamentos utilizados para a fabricação das várias amostras 

de asfalto-borracha estudadas neste trabalho. Estes equipamentos consistem em um forno, 

equipado com um controlador de temperatura e um conjunto motor/hélice para facilitar a 

mistura e as interações entre o ligante asfáltico convencional e a borracha granulada.  

 

  
(a) (b) 

Figura 3.8 – Equipamentos empregados para produção dos asfaltos-borracha em laboratório 
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A velocidade de rotação escolhida para a hélice foi aquela que promovesse uma 

mistura homogênea entre a borracha granulada e o ligante asfáltico, sem segregação e 

sedimentação das partículas. Os valores utilizados para a velocidade da hélice variaram de 

250-300 rpm.  

 

O recipiente empregado para a fabricação dos asfaltos-borracha em laboratório é 

aberto à atmosfera, ao contrário do que ocorre no processo de produção in situ, mostrado na 

Figura 3.9, no qual a mistura entre os materiais (borracha e ligante asfáltico)  é realizado sob 

condições herméticas. Isto significa que no processo conduzido em laboratório pode ocorrer 

algum tipo de oxidação nas amostras, que foi desconsiderado na análise dos dados, uma vez 

que todas as amostras foram obtidas nas mesmas condições.  

 

 
Figura 3.9 – Equipamentos para produção de asfalto-borracha no campo 

 

3.5.3 –  CONFIGURAÇÕES ESTUDADAS 

 

A Tabela 3.10 apresenta as configurações de asfalto-borracha obtidos em laboratório, 

pelo processo úmido, utilizadas neste trabalho para o estudo das variáveis do processo de 

fabricação nas suas propriedades físicas.  
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Tabela 3.10 – Configurações de asfalto-borracha obtidas em laboratório 

CAP 

(Pen) 

Borracha 

granulada 

Temperatura

(ºC) 

Percentagem  

de borracha 

(%) 

Tempo de mistura 

(minutos) 

35/50 R1 170 
10, 15, 17, 19, 

21, 23 

15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 

120, 135, 150, 165, 180 

35/50 R4 170, 190, 210 
10, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 30 

15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 

120, 135, 150, 165, 180, 

240, 300 

50/70 R4 170, 190, 210 
15, 17, 19, 21, 

25, 30* 

15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

50/70 R5 170, 190, 210 21, 25, 30* 
15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

50/70 R6 170, 190, 210 21, 25, 30* 
15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

100/150 R4 170, 190, 210 21, 25, 30* 
15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

100/150 R5 170, 190, 210 21, 25 
15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

50/70 CRM 5 190 21, 25 
15, 30, 45, 60, 120, 180, 

240, 300 

* Apenas para a temperatura de 210ºC 

 

3.6 –  MISTURAS ASFÁLTICAS 

 

A seguir são apresentados os tipos de misturas asfálticas estudados neste trabalho, os 

agregados minerais utilizados, a metodologia de dosagem e confecção, além dos métodos de 

ensaio utilizados para a determinação das propriedades mecânicas das mesmas. A utilização 

de diferentes misturas asfálticas teve por objetivo determinar a influência dos parâmetros do 

processo de fabricação dos asfaltos-borracha no seu comportamento mecânico. 
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3.6.1 –  AGREGADOS MINERAIS UTILIZADOS 

 

Os agregados minerais utilizados nas misturas asfálticas empregadas nas camadas de 

revestimentos dos pavimentos flexíveis têm grande influência no comportamento mecânico 

destas misturas. Estes materiais são responsáveis pela formação de uma estrutura sólida 

necessária para resistir às solicitações impostas pelas cargas do tráfego, principalmente no que 

se refere ao desenvolvimento das deformações permanentes. 

 

Nas misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha, o nível de solicitação 

transmitido à estrutura formada pelos agregados minerais é maior, pois, por hipótese, o 

aumento da rigidez normalmente produzido no ligante, transfere maior parte do carregamento 

externo ao esqueleto sólido da mistura. Desta forma, os agregados minerais empregados nas 

misturas asfálticas com asfalto-borracha devem apresentar propriedades mecânicas 

satisfatórias, já que estarão submetidos a maiores níveis de esforços.  

 

Considerando-se o contexto regional, observa-se que no Distrito Federal há uma 

predominância de agregados minerais de origem calcária. Em geral, os agregados calcários 

empregados na confecção das misturas asfálticas são caracterizados por apresentarem baixa 

resistência aos esforços mecânicos, elevada porosidade, grande percentual de partículas 

alongadas, dentre outras desvantagens. Devido a estas desvantagens, neste trabalho optou-se 

pela utilização de agregados britados de natureza granítica.  

 

Os agregados minerais utilizados na confecção das misturas asfálticas confeccionadas 

com asfaltos-borracha e com ligantes convencionais foram: 

• Brita 1: tamanho nominal 11 - 16 mm; 

• Brita 0: tamanho nominal 4 - 11 mm; 

• Pó-de-pedra: tamanho nominal inferior a 4 mm; 

 

Como material de enchimento foi utilizado um filer granítico existente no Laboratório 

de Engenharia Civil da Universidade do Minho, em Portugal. Para a caracterização e 

classificação dos agregados foram realizados os seguintes ensaios: 

• Massa específica e absorção d’água do agregado graúdo (ASTM C-127/88);  

• Massa específica e absorção do agregado fino (ASTM C-128/97); 
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• Análise granulométrica dos agregados graúdo e fino (DNER-ME 083/98); 

• Determinação da massa específica real do material de enchimento (DNER-ME 

085/94); 

 

Na Tabela 3.11 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização dos 

agregados  descritos anteriormente. A Tabela 3.12 e a Figura 3.10 apresentam a distribuição 

granulométricas determinada para os agregados minerais utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 3.11 – Propriedades  físicas dos agregados minerais utilizados nas misturas asfálticas 

Propriedades físicas Brita 1 Brita 0 
Pó-de-

pedra 
Filer 

Massa específica real dos grãos (g/cm³) 2,67 2,66 2,71 2,71 

Massa específica aparente dos grãos (g/cm³) 2,60 2,59 2,52 2,52 

Absorção de água (%) 1,06 1,02 - - 

 

Tabela 3.12 – Distribuição granulométrica dos agregados minerais utilizados 

Peneiras Percentagem passando em peso 

# mm Brita 1 Brita 0 Pó-de-pedra Filer 

¾” 19,1 - - - - 

½” 12,5 100,0 100,00 - - 

3/8” 9,5 87,1 99,8 100,00 - 

Nº 4 4,8 36,4 94,3 99,1 - 

Nº 10 2,0 2,8 22,9 74,3 - 

Nº 40 0,425 1,0 5,8 48,4 100,0 

Nº 80 0,18 0,8 4,1 19,9 98,1 

Nº 200 0,075 0,6 3,1 8,6 87,1 
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Figura 3.10 – Distribuição granulométrica dos agregados 

 

De acordo com os resultados da Tabela 3.11, pode-se observar que os valores obtidos 

para os pesos específicos dos agregados graníticos empregados na confecção das misturas 

asfálticas estão compatíveis com a natureza mineralógica destes materiais. Os valores 

apresentados para a absorção d’água dos diferentes agregados minerais são superiores àqueles 

apresentados por Dantas Neto (2001) para agregados calcários existentes no Distrito Federal. 

O aumento da absorção d’água dos agregados minerais pode indicar um aumento da absorção 

do ligante betuminoso pelos grãos de agregados, durante a confecção das misturas asfálticas. 

 

Com relação ao fíler, os resultados dos ensaios de granulometria indicam que este 

material satisfaz plenamente às condições recomendadas pela especificação de serviço 

DNER-ES 313/97 para concreto betuminoso usinado a quente. 

 

3.6.2 –  DEFINIÇÃO DAS MISTURAS E DA METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

UTILIZADA 

 

 As misturas asfálticas estudadas neste trabalho foram confeccionadas tanto com 

asfaltos-borracha obtidos pelo processo úmido, como através da incorporação da borracha 

granulada ao agregado mineral pelo processo seco.  

 

As misturas asfálticas estudadas neste trabalho foram confeccionadas com graduação 

contínua e descontínua. As misturas asfálticas com asfaltos-borracha obtidos pelo processo 

úmido apresentaram as duas graduações mencionadas anteriormente, enquanto que para as 

misturas modificadas com borracha pelo processo seco, foi considerada apenas a graduação 
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contínua. Os resultados das propriedades mecânicas das misturas confeccionadas com asfalto-

borracha, de graduação contínua e descontínua, foram comparados com aqueles obtidos com 

as misturas asfálticas convencionais. 

 

 Para as misturas de graduação contínua foi adotada a faixa C especificada pela DNER-

ES 313/97 para utilização em camadas de rolamento. A faixa granulométrica adotada para as 

misturas de graduação descontínua é especificada pelo Departamento de Transportes do 

Arizona (ADOT) para confecção de misturas asfálticas com asfaltos-borracha.  

 

A Figura 3.11 apresenta a comparação entre as faixas granulométricas, descritas na 

Tabela 3.13, especificadas para as misturas de graduação contínua (Faixa C da especificação 

DNER 313/97) e descontínua (ADOT). Analisando-se  esta figura, pode-se verificar que a 

granulometria especificada pelo ADOT apresenta grande uniformidade para os tamanhos dos 

grãos, estando a descontinuidade na fração fina dos agregados. Por outro lado, a faixa 

granulométrica especificada para a faixa C (DNER-ES 313/97), apresenta uma distribuição 

contínua e fechada com elevadas percentagens de material passando na peneira Nº 200. 

 

Tabela 3.13 – Faixa granulométrica especificada para as misturas de graduação contínua 

(Faixa C da especificação DNER 313/97) e descontínua (ADOT) 

PENEIRAS 

# mm 
FAIXA C ADOT 

3/4" 19,1 100 100 100 100 

1/2" 12,7 85 100 90 100 

3/8" 9,5 75 100 79 89 

N.º 4 4,8 50 85 34 42 

Nº 10 2 30 75 15 23 

Nº 40 0,425 15 40 4 14 

N.º 80 0,18 8 30 - - 

N.º 200 0,074 5 10 1 5 
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Figura 3.11 – Comparação entre as faixas granulométricas especificadas para as misturas de 

graduação contínua (Faixa C) e descontínua (ADOT) 

 

Para o estudo do comportamento das misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-

borracha e com ligantes convencionais foi estabelecida a seguinte metodologia: 

• Definição do ligante convencional e das configurações de asfalto-borracha a serem 

utilizadas na confecção das misturas asfálticas; 

• Estudo de dosagem para a determinação da percentagem de ligante utilizado na 

confecção das misturas asfálticas; 

• Fabricação em laboratório das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua, utilizando-se os diferentes tipos de ligantes asfálticos definidos 

anteriormente; 

• Obtenção dos corpos-de-prova para a realização dos ensaios mecânicos; 

• Envelhecimento acelerado dos corpos-de-prova para a simulação do envelhecimento 

das misturas asfálticas em campo; 

• Realização dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral, módulo 

resiliente, resistência à fadiga e resistência às deformações permanentes. 

 

3.6.3 –  ESTUDO DE DOSAGEM 

 

O principal objetivo de um estudo de dosagem é determinar, dentro dos limites das 

especificações de projeto, uma mistura proporcionada com agregados minerais e ligantes 

asfálticos que apresente as seguintes características: 

• Suficiente quantidade de ligante para garantir a qualidade da mistura; 
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• Estabilidade para resistir às cargas do tráfego, sem deformações excessivas; 

• Suficiente quantidade de vazios, para permitir a expansão do ligante asfáltico com o 

aumento de temperatura, sem que ocorra exsudação e perda de estabilidade; 

• Máximo teor de vazios para limitar a permeabilidade ao ar e o teor de umidade na 

mistura e nas camadas inferiores do pavimento; 

• Trabalhabilidade suficiente para permitir a colocação em campo de forma eficiente, 

sem segregação dos agregados; 

• Textura suficiente para o agregado, de modo a fornecer boa resistência à derrapagem. 

 

Para atingir tais objetivos, neste trabalho foi utilizado o método Marshall para a 

dosagem das misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha e com ligantes 

asfálticos convencionais. Este método apresenta algumas limitações, sendo uma das principais 

críticas, o fato de que tanto a estabilidade, como a fluência são parâmetros empíricos que não 

representam o comportamento mecânico das misturas. Além disto, em laboratório não é 

reproduzida a forma de compactação aplicada à mistura no campo. 

 

Apesar disto, esta metodologia continua sendo empregada no projeto de misturas 

asfálticas em todo o mundo, devido à utilização de equipamentos de custos relativamente 

baixos, e portanto, mais acessíveis aos órgãos rodoviários. Outra vantagem é que a mesma é 

aplicada tanto no projeto em laboratório, como no controle de execução da mistura. 

 

A determinação da percentagem de ligante das misturas asfálticas utilizando-se a 

metodologia Marshall é feita, normalmente, com base nos valores especificados para as 

propriedades volumétricas e para os parâmetros de estabilidade Marshall e fluência destas 

misturas. A norma brasileira DNER-ME 043/95 fixa as condições para a determinação da 

estabilidade Marshall e fluência das misturas asfálticas.  

 

A análise volumétrica das misturas asfálticas no estado compactado é de fundamental 

importância para o processo de dosagem, permitindo dentre outras coisas, avaliar a eficiência 

do processo de compactação e quantificar a quantidade de vazios existentes. Os principais 

parâmetros volumétricos considerados no projeto das misturas asfálticas são: 

• Densidade aparente (d): determinada por meio da balança hidrostática (DNER ME-

117/94), sendo calculado pela seguinte expressão: 
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iMM

Md
−

=                                                            (3.5) 

Onde: 

d: densidade relativa aparente da mistura compactada; 

M: massa do corpo-de-prova ao ar (g); 

Mi: massa do corpo-de-prova em imersão (g). 

 

• Densidade máxima teórica da mistura (DMT): corresponde à densidade relativa da 

mistura asfáltica sem vazios. Este parâmetro volumétrico pode ser determinado em 

laboratório segundo os procedimentos da norma ASTM D2041/91, que conduz a 

resultados mais realistas, ou pela seguinte expressão: 
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Onde: 

DMT: densidade máxima teórica da mistura; 

%CAP: percentagem de ligante asfáltico da mistura; 

%f: percentagem de filer na mistura; 

%am: percentagem de agregado miúdo na mistura; 

%ag: percentagem de agregado graúdo na mistura; 

dCAP: densidade relativa do ligante asfáltico; 

df: densidade relativa dos grãos do material de enchimento; 

dam: densidade relativa das partículas do agregado miúdo; 

dag: densidade relativa das partículas do agregado graúdo. 

 

 Neste trabalho, devido à grande quantidade de corpos-de-prova a ensaiar, aliado à 

pequena disponibilidade de tempo, optou-se pelo emprego da DMT calculada pela Equação 

3.6, uma vez que a realização dos ensaios conforme o método ASTM D2041 seria 

demasiadamente demorada. 

 

• Percentagem do volume de vazios da mistura (%Vv): é a relação entre o volume de 

vazios e o volume total da mistura, sendo calculada como: 
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• Percentagem de vazios no agregado mineral: representa a relação entre o volume de 

vazios existente entre as partículas de agregado e o volume total da mistura 

compactada, sendo calculado como: 

 

apgt
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VAM )%1.(100% −
−=

+
=                               (3.8)                 

Onde: 

%VAM: percentagem de vazios no agregado mineral; 

Vv:  volume ocupado pelos vazios na mistura; 

VCAP:volume ocupado pelo ligante asfáltico na mistura; 

Vt: volume total da mistura; 

dapg: densidade relativa aparente da mistura de agregados minerais.

 

• Relação betume-vazios (RBV): indica a percentagem de vazios no agregado mineral 

que está preenchida pelo material betuminoso, sendo calculada como: 

 

100.
%

%
VAM

V
RBV v=                                                     (3.9)      

 

A Tabela 3.14 apresenta as recomendações da DNER-ES 313/97 e do Departamento 

de Transportes do Arizona para as propriedades volumétricas das misturas asfálticas a quente 

de graduação contínua e descontínua, respectivamente. 
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Tabela 3.14 – Especificações para as misturas asfálticas de graduação contínua (Faixa C da 

especificação DNER-313/97) e descontínua (ADOT) 

Propriedades físicas 
Faixa C - 

DNER 
ADOT 

Número de golpes por face do soquete Marshall 75 75 

Teor de ligante  em relação à mistura (%) 4,0 – 9,0 7,5 – 8,5 

Vazios no agregado mineral (%) > 19,0 > 19,0 

Relação betume-vazios (%) 65 – 82 - 

Estabilidade Marshall (kgf) > 350 - 

Fluência (mm) 2,0 – 4,5 - 

Percentagem do volume de vazios (%) 3,0 – 5,0 4,5 – 6,5 

Percentagem de ligante absorvido (%) - 0 – 1,0 

 

 Para efeito do estudo de dosagem foram considerados neste trabalho 4 tipos diferentes 

de misturas asfálticas, tomadas como representativas: 

• Mistura asfáltica de graduação contínua confeccionada com ligante convencional 

(MC); 

• Mistura asfáltica de graduação contínua confeccionada com asfalto-borracha (MC-

AB); 

• Mistura asfáltica de graduação descontínua confeccionada com ligante convencional 

(MD); 

• Mistura asfáltica de graduação descontínua confeccionada com asfalto-borracha 

(MD-AB); 

 

 A Tabela 3.15 apresenta os valores das temperaturas utilizadas no estudo de dosagem 

e na confecção das misturas asfálticas. Estas temperaturas foram escolhidas levando-se em 

consideração a trabalhabilidade dos asfaltos-borracha produzidos e a experiência de 

construtores na aplicação deste tipo de mistura. Os valores adotados para as misturas 

convencionais correspondem àqueles para os quais os ligantes convencionais apresentam uma 

trabalhabilidade adequada sem risco de envelhecimento precoce durante as operações de 

mistura e compactação. 
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Tabela 3.15 – Temperaturas empregadas na dosagem e confecção das misturas asfálticas 

Temperaturas empregadas 
Ligante 

convencional 
Asfalto-borracha 

Temperatura do ligante para mistura (ºC) 160 170 

Temperatura de aquecimento dos agregados (ºC) 177 190 

Temperatura de compactação (ºC) 160 164 

 

3.6.4 –  PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO E COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS 

 

Neste trabalho, o processo de mistura entre os agregados minerais e os ligantes 

asfálticos foi realizado utilizando-se uma misturadora mecânica com capacidade de misturar 

50 kg de materiais em cada operação. O procedimento adotado para a confecção das misturas 

asfálticas consistiu basicamente das seguintes etapas: 

• Secagem dos agregados minerais em estufa nas temperaturas descritas na 

Tabela 3.15; 

• Pesagem dos agregados minerais e do ligante asfáltico (convencional ou 

asfalto-borracha) numa quantidade tal que a mistura final apresentasse após a 

compactação a densidade aparente de projeto determinada no estudo de 

dosagem;  

• Colocação da mistura asfáltica no estado solto em estufa à temperatura de 

compactação, descrita na Tabela 3.15, durante 1 hora; 

• Compactação da mistura asfáltica. 

 

A compactação das misturas asfálticas foi realizada em um molde metálico com 

dimensões 7,3 x 49,2 x 75,2 cm, utilizando-se um rolo liso, até atingir a densidade aparente de 

projeto especificada para cada tipo de mistura. O procedimento que foi utilizado para a 

compactação das misturas asfálticas estudadas foi baseado na norma AASHTO PP3/94, e 

apresenta como principais vantagens: rapidez e facilidade de se atingir a densidade de projeto 

(previamente definida), boa uniformidade do material após a compactação e baixo número de 

perdas de placas devido a problemas de compactação, além da realização de uma 

compactação mais próxima daquela que ocorre no campo.  
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As Figuras 3.12 e 3.13 mostram a misturadora mecânica utilizada para a realização da 

mistura entre agregados minerais e ligantes asfálticos e uma vista do molde metálico com o 

rolo compactador empregados para a compactação desta mistura, respectivamente. A 

compactação das misturas foi feita com um rolo liso WACKER RS 800 com peso total de 861 

kg, cujo detalhe está mostrado na Figura 3.14. 

 

 
Figura 3.12 – Misturadora mecânica para confecção das misturas asfálticas 

 

 
Figura 3.13 – Vista do molde metálico empregado na compactação das misturas asfálticas 
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Figura 3.14 – Detalhe do rolo liso utilizado para a compactação das misturas asfálticas 

 

O produto final deste processo é uma placa com as dimensões do molde metálico, 

conforme mostrado na Figura 3.15 e na Figura 3.16, apresentando as propriedades 

volumétricas definidas no estudo de dosagem para cada tipo de mistura. Destas placas, foram 

retirados os corpos-de-prova (Figura 3.15 e Figura 3.17) para a realização dos ensaios 

necessários para a avaliação do comportamento mecânico das misturas asfálticas com 

asfaltos-borracha e com ligante convencional.  

 

A A A A A

B

B

B

C

C

LINHAS DE 
CORTE

PLANTA

VISTA 
LATERAL

LINHAS DE 
CORTE

LEGENDA:
A: FADIGA E MÓDULO RESILIENTE;
B: RSST-CH;
C: RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.

 
Figura 3.15 – Cortes da placa compactada para a obtenção dos corpos-de-prova para a 

realização dos ensaios mecânicos nas misturas asfálticas. 
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a) Vista frontal da placa b) Vista lateral da placa 

Figura 3.16 – Mistura asfáltica compactada para extração dos corpos-de-prova 

 

  
a) Corpos-de-prova para ensaios de fadiga b) Corpos-de-prova para ensaios RSST-CH 

Figura 3.17 – Corpos-de-prova para realização dos ensaios mecânicos nas misturas asfálticas 

 

As placas constituídas pelas misturas asfálticas com asfalto-borracha, obtido pelo 

processo úmido, e com ligante convencional foram confeccionadas segundo os seguintes 

critérios: 

• Todas as placas foram compactadas de forma que as misturas asfálticas 

apresentassem os mesmos parâmetros volumétricos, como  percentagem do volume 

de vazios (%Vv), vazios no agregado mineral (%VAM) e relação betume-vazios 

(RBV); 

 

• Os parâmetros volumétricos adotados como referência foram obtidos no estudo de 

dosagem da mistura asfáltica de graduação contínua  (Faixa C da especificação 

DNER-ES 313-97) confeccionada com ligante convencional;  
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• O estudo de dosagem definiu uma percentagem de ligante para cada um dos 4 tipos 

de misturas asfálticas descritas anteriormente;  

 

• A mistura de graduação contínua confeccionada com ligante convencional, tomada 

como referência, foi compactada segundo a densidade aparente de projeto 

determinada no seu estudo de dosagem. A mistura de graduação descontínua com 

ligante convencional foi confeccionada com a percentagem de ligante determinada no 

estudo de dosagem, mas com os mesmos parâmetros volumétricos da mistura de 

referência; 

 

• As misturas de graduação contínua (faixa C), obtidas a partir das diferentes 

configurações de asfaltos-borracha, foram confeccionadas com as percentagens de 

ligante determinadas no estudo de dosagem para tipo de asfalto-borracha. Este 

procedimento foi estendido às misturas de graduação descontínua também 

confeccionadas com asfalto-borracha.  

 

Este procedimento de confecção das placas foi adotado pelo fato de as propriedades 

volumétricas afetarem o comportamento mecânico das misturas asfálticas confeccionadas 

com o mesmo tipo de ligante asfáltico. Desta forma, este procedimento permite que o único 

parâmetro a influenciar o comportamento das misturas asfálticas seja o tipo de ligante 

asfáltico empregado. 

 

As misturas asfálticas de graduação contínua modificadas com borracha granulada 

pelo processo seco foram confeccionadas, variando-se o teor de borracha incorporada ao 

agregado mineral e mantendo-se constante o teor de ligante convencional em relação à 

mistura final. Para efeito de comparação com o comportamento mecânico das misturas 

modificadas com borracha pelo processo úmido, as misturas confeccionadas pelo processo 

seco devem, também, apresentar os mesmos parâmetros volumétricos.  

 

Para isto, a percentagem de ligante asfáltico utilizado na confecção e compactação das 

misturas asfálticas modificadas pelo processo seco foi a mesma das misturas de graduação 

contínua confeccionadas com asfaltos-borracha.  
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3.6.5 –  ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral é realizado através da 

aplicação de uma força vertical F no sentido diametral do corpo-de-prova até a sua ruptura, 

conforme Figura 3.18. Neste ensaio, executado segundo o método de ensaio DNER ME-

138/94, a carga aplicada diametralmente induz tensões de tração no corpo-de-prova 

provocando a sua ruptura (Medina, 1997).  

 

 
Figura 3.18 – Ensaio de resistência à tração indireta por compressão diametral 

 

A resistência à tração do corpo-de-prova é  calculada pela seguinte expressão, em 

função das características geométricas do corpo-de-prova e da máxima carga vertical aplicada 

diametralmente: 

 

                                                       σt = 
φπh

F2                     (3.12)                        

Onde: 

σt: resistência à tração do corpo-de-prova (MPa); 

F: carga vertical aplicada ao corpo-de-prova (N); 

h: altura do corpo-de-prova (cm); 

φ: diâmetro do corpo-de-prova (cm). 

  

Os ensaios de resistência à tração indireta por compressão diametral neste trabalho 

foram conduzidos à temperatura de 20ºC, em corpos-de-prova de 10 cm de diâmetro e 6,3 cm 

 70



de altura obtidos a partir das placas compactadas. Estes ensaios foram realizados com corpos-

de-prova submetidos a um processo de envelhecimento acelerado em estufa a 85ºC durante 5 

dias, e também com corpos-de-prova não-envelhecidos. Este processo simula o 

envelhecimento que ocorre nas misturas asfálticas em campo ao longo da sua vida útil, sendo 

normalizado pela AASHTO PP2/94.  

 

3.6.6 –  ENSAIOS DE MÓDULO RESILIENTE  E FADIGA DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS 

 

O módulo resiliente das misturas asfálticas é definido como a razão entre a tensão de 

tração aplicada ao corpo-de-prova e a deformação de tração elástica produzida. O seu valor 

depende de vários fatores como intensidade, freqüência e tempo de aplicação da carga 

(Medina, 1997). Neste trabalho, tanto os ensaios de fadiga, como de módulo resiliente foram 

realizados sob condições de deformação controlada para diferentes valores de freqüência de 

aplicação de carga.  

 

Durante a realização do ensaio de módulo resiliente, pode-se determinar ainda o 

ângulo de fase das misturas asfálticas ensaiadas. O ângulo de fase é calculado em função do 

tempo de defasagem entre a aplicação de uma determinada carga F e o deslocamento 

produzido no corpo-de-prova. Este parâmetro pode ser utilizado para a avaliação do 

comportamento elástico das misturas asfálticas, sendo calculado pela seguinte expressão:  

 
_

δ = 360 f.∆t                           (3.13) 

 

Onde: 
_

δ : ângulo de fase das misturas asfálticas (graus); 

∆t: tempo de defasagem entre a aplicação da carga F e o conseqüente deslocamento produzido 

no corpo-de-prova δ (s). 

f: freqüência de aplicação da carga (Hz); 

 

A vida de fadiga das misturas asfálticas, nos ensaios realizados sob deformação 

controlada, foi definida como o número de aplicações de carga (N) que provoca uma redução 

de 50% na rigidez inicial do corpo-de-prova. Neste trabalho, tanto os ensaios de módulo 
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resiliente, como os de fadiga foram realizados em corpos-de-prova prismáticos com as 

seguintes dimensões: 381 ± 6,35 mm de comprimento, 50,8 ± 6,35 mm de altura e 63,5 ± 6,35 

mm de largura.  

 

Nestes ensaios, uma carga de intensidade F/2 é aplicada de forma cíclica (senoidal) 

nos terços médios do corpo-de-prova, de modo a induzir na sua parte inferior, uma 

deformação de tração pré-definida. A norma AASHTO TP8/94 descreve os procedimentos 

necessários para a realização destes ensaios, tendo sido empregados neste trabalho 3 corpos-

de-prova para cada nível de tensões adotado nos ensaios de fadiga. A Figura 3.19 mostra o 

modelo estrutural do carregamento aplicado ao corpo-de-prova e a Figura 3.20 mostra um 

corpo-de-prova prismático empregado nos ensaios de módulo resiliente e fadiga. 

 

 b = 60 mm

h = 50 mm

εt

L/3 L/3 L/3

CORPO-DE-PROVA

F/2F/2

 
Figura 3.19 – Carregamento aplicado ao corpo-de-prova nos ensaios de módulo e fadiga 

 

 
Figura 3.20 – Corpo-de-prova para ensaios de módulo e fadiga 

 

 Para o cálculo da máxima tensão e deformação de tração induzidas na parte inferior do 

corpo-de-prova e o seu módulo resiliente são empregadas as seguintes expressões (AASTHO 

TP8/94): 
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2max
357,0
bh

F
t =σ       (3.14) 

Onde: 

σtmax: máxima tensão de tração produzida no corpo-de-prova (Pa); 

F: carga vertical total aplicada ao corpo-de-prova (N); 

b: largura do corpo-de-prova (m); 

h: altura do corpo-de-prova (m). 

 

22max 43
12

aL
hv

t −
=

δ
ε      (3.15) 

Onde: 

εtmax: máxima deformação de tração induzida ao corpo-de-prova (m/m); 

δv: máxima deflexão vertical induzida no centro do corpo-de-prova (m); 

a: espaçamento entre os pontos de aplicações de carga nos ensaios de módulo e fadiga (m); 

L: comprimento do corpo-de-prova medido entre as reações de apoio (m). 

 

t

t
RM

ε
σ max=      (3.16) 

Onde: 

MR: módulo resiliente da mistura (Pa); 

 

 A Tabela 3.16 descreve as condições de realização dos ensaios de módulo resiliente e 

fadiga. Os corpos-de-prova obtidos das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua confeccionadas com ligante convencional e com asfalto-borracha foram 

submetidos ao processo de envelhecimento acelerado, descrito anteriormente, e normalizado 

pela AASTHO PP2/94. 

 

Tabela 3.16 – Condições de carregamento para os ensaios de módulo resiliente e fadiga 

Parâmetros de ensaio Fadiga Módulo Resiliente 

Temperatura de ensaio (ºC) 20 20 

Freqüência de carregamento (Hz) 10 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,2; 0,1 
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3.6.7 –  ENSAIO DE CISALHAMENTO SIMPLES CÍCLICO A ALTURA 

CONSTANTE 

 

Em geral, as deformações permanentes nos pavimentos flexíveis são produzidas 

inicialmente pela densificação das camadas betuminosas nos primeiros ciclos de carga após a 

abertura ao tráfego. Posteriormente, desenvolvem-se deformações cisalhantes plásticas nas 

camadas betuminosas, que provocam o deslocamento do material desta camada sem variações 

volumétricas, formando abaulamentos laterais, adjacentes às trilhas de roda (Sousa et al., 

1994).  

 

Baseado em diversos trabalhos, o SHRP (Strategic Highway Reserarch Program) 

estabeleceu um procedimento para a avaliação das deformações permanentes através da 

determinação das deformações cisalhantes plásticas que ocorrem nas misturas asfálticas. Este 

procedimento foi normalizado  por AASHTO TP7/01.  

  

A principal hipótese deste procedimento é que as deformações permanentes são  

resultado de um fenômeno de fluxo cisalhante plástico sob volume constante, que ocorre na 

mistura asfáltica numa região próxima à superfície do pavimento. Este fluxo cisalhante 

plástico é causado, principalmente, por tensões cisalhantes que surgem abaixo das bordas dos 

pneus dos automóveis (Sousa et al., 1994).   

 

A determinação das deformações cisalhantes plásticas, responsáveis pelo 

desenvolvimento das trilhas de roda foi feita neste trabalho por meio do ensaio de 

cisalhamento simples cíclico a altura constante (RSST-CH – “Repeated Simple Shear Test at 

Constant Height”). Este ensaio consiste em aplicar a um corpo-de-prova cilíndrico, com 15 

cm de diâmetro e 5 cm de espessura, mostrado na Figura 3.21, uma tensão cisalhante cíclica, 

medindo-se as deformações cisalhantes plásticas produzidas.  
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(a) (b) 

Figura 3.21 – Corpo-de-prova utilizado no ensaio RSST-CH. 

 

O ensaio RSST-CH é executado utilizando dois atuadores mecânicos, um horizontal e 

outro vertical, conforme esquematicamente mostrado na Figura 3.22. O atuador horizontal 

controla a magnitude das tensões cisalhantes aplicadas, enquanto que o atuador vertical 

garante que o corpo-de-prova ensaiado sob tensão controlada, mantenha a altura constante 

durante o ensaio.  

 

CORPO-DE-PROVA
φ = 150 mm

50 mm

150 mm

ATUADOR HORIZONTAL:
CARGA CISALHANTE

ATUADOR
VERTICAL

 
Figura 3.22 – Carregamento aplicado ao corpo-de-prova no ensaio RSST-CH 

  

Segundo a norma AASHTO TP7/01, o ensaio RSST-CH deve ser conduzido até o 

corpo-de-prova atingir a deformação cisalhante de 0,04545 que equivale a um valor limite de 

12,7 mm para o afundamento na trilha de roda. Segundo Sousa et al. (1994), a evolução da 
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deformação cisalhante plástica (γp) com o número de ciclos de carga aplicados no ensaio 

RSST-CH é expressa pela seguinte relação:  

 

γp = K1.NK2     (3.17) 

Onde: 

γp: deformação cisalhante plástica, medida no ensaio RSST-CH; 

K1, K2: constantes experimentais; 

N: número de ciclos de carga aplicado ao corpo-de-prova no ensaio RSST-CH. 

 

 A partir das deformações cisalhantes plásticas medidas no ensaio RSST-CH, pode-se 

estimar o afundamento da trilha de roda produzido. Segundo Sousa et al. (1994), a relação 

entre a máxima deformação cisalhante produzida no corpo-de-prova e o afundamento 

produzido nas trilhas de roda é expressa como: 

 

δtrilha de roda = 279,40.γp     (3.18) 

Onde: 

δtrilha roda : afundamento na trilha de roda (mm); 

γp : deformação cisalhante plástica, medida no ensaio RSST-CH. 

 

 A relação entre o número máximo de ciclos do eixo padrão de 82 kN (ESALmrd) em 

função do número de ciclos de carga aplicados no ensaio RSST-CH (Nmpss) para o corpo-de-

prova atingir a deformação cisalhante limite de 0,04545 é expressa como (Sousa et al., 1994): 

 

24,1
log36,4

10
mpssN

mrdESAL
+

=     (3.19) 

Onde: 

ESALmrd: número de ciclos do eixo padrão de 82 kN para atingir o máximo afundamento na 

trilha de roda de 12,7 mm; 

Nmpss: número de ciclos no ensaio RSST-CH para atingir a máxima deformação cisalhante 

plástica de 0,04545. 

 

A Tabela 3.17 apresenta as condições de realização dos ensaios de cisalhamento 

cíclico à altura constante (RSST-CH). As temperaturas adotadas para a realização dos ensaios 
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RSST-CH são características de regiões de climas tropicais, sendo também representativas 

das máximas temperaturas do pavimento registradas na maior parte do território brasileiro. 

 

Tabela 3.17 – Parâmetros empregados no ensaio RSST-CH 

PARÂMETROS DE ENSAIO VALOR 
Temperatura de ensaio (ºC)  50 e 60 ± 0,5 

Tensão cisalhante atuante do corpo-de-prova (kPa) 69 ± 5 

Tempo de carregamento (s) 0,1 

Intervalo de tempo entre carregamentos sucessivos (s) 0,6 
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CAPÍTULO 

4 
PROPRIEDADES DOS ASFALTOS-BORRACHA 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios realizados para 

a determinação da influência das diferentes variáveis do processo de fabricação nas 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha. Estes resultados foram obtidos a partir dos 

materiais e métodos de ensaio descritos no Capítulo 3. As propriedades físicas dos asfaltos-

borracha estudadas foram: viscosidade rotacional medida com o viscosímetro Brookfield, 

ponto de amolecimento, resiliência e penetração. 

 

As principais variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-borracha consideradas 

foram: a percentagem, o tipo e a granulometria da borracha granulada empregada, o tempo e 

temperatura de mistura, além do tipo de ligante asfáltico convencional.  

 

Dentre as diferentes combinações dos asfaltos-borracha descritas na seção 3.5.3, foram 

escolhidas as seguintes combinações para as análises realizadas neste capítulo:  

• Combinação C1: CAP 50/70 + R4; 

• Combinação C2: CAP 50/70 + R5; 

• Combinação C3: CAP 50/70 + R6; 

• Combinação C4: CAP 100/150 + R4; 

• Combinação C5: CAP 35/50 + R4; 

• Combinação C6: CAP 50/70 + CRM. 

 

Embora tendo sido empregadas apenas algumas combinações específicas, as análises 

que se seguem são válidas para todas as demais configurações de asfalto-borracha obtidas 

neste trabalho, e descritas na seção 3.5.3. Os valores numéricos utilizados para a construção 

das figuras apresentadas neste capítulo estão apresentados no Apêndice A. 
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4.2 – INFLUÊNCIA DA PERCENTAGEM DE BORRACHA GRANULADA 

 

Inicialmente, para o estudo da influência da percentagem de borracha nas propriedades 

físicas dos asfaltos-borracha foram utilizados os resultados dos ensaios realizados nas 

amostras obtidas a partir da combinação C1, para um tempo de mistura de 60 minutos, à 

temperatura de 170ºC. Os resultados da penetração, viscosidade rotacional a 170ºC, ponto de 

amolecimento e resiliência estão apresentados na Figura 4.1.  

 

Os resultados apresentados na Figura 4.1(a) mostram que ocorre uma diminuição da 

penetração das amostras de asfalto-borracha com o aumento da percentagem de borracha 

incorporada. Esta diminuição faz com que, para percentagens de borracha a partir de 16%, o 

valor da penetração das amostras estudadas seja inferior ao valor mínimo exigido pela ASTM 

D6114 de 25 (1/10 mm). Para as percentagens de 19% e 21%, a penetração do asfalto 

modificado com borracha ficou em torno de 20 (1/10 mm), o que representa uma redução 

significativa em relação ao valor apresentado pelo ligante asfáltico convencional, base  da 

mistura. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.1(b) mostram um aumento da viscosidade 

rotacional a 170ºC das amostras de asfalto-borracha com o aumento da percentagem de 

borracha incorporada. Comparando-se os valores medidos com os limites estabelecidos pela 

ASTM D6114, pode-se concluir que a viscosidade rotacional é um dos principais fatores que 

limitam o aumento da percentagem de borracha incorporada aos ligantes asfálticos 

convencionais durante o processo de fabricação dos asfaltos-borracha. 

 

A Figura 4.1 (c) e a Figura 4.1(d) mostram que o acréscimo de borracha ao ligante 

asfáltico convencional aumenta o ponto de amolecimento e a resiliência das amostras de 

asfalto-borracha, respectivamente. O aumento do ponto de amolecimento pode indicar uma 

melhoria do comportamento dos asfaltos-borracha a elevadas temperaturas, enquanto que o 

aumento da resiliência está relacionado com o ganho da capacidade de recuperação elástica 

promovido pela incorporação da borracha granulada. 

 

 79



0

15

30

45

60

14 16 18 20 22
Percentagem de borracha (%)

Pe
ne

tra
çã

o 
(1

/1
0 

m
m

)

ASTM D6114 60 min CAP 50/70  
(a) Penetração 

0

3000

6000

9000

12000

14 18 22 26
Percentagem de borracha (%)

V
isc

os
id

ad
e 

ro
ta

ci
on

al
  (

cP
)

ASTM D6114 60 min
 

(b) Viscosidade rotacional a 170ºC 

40

53

65

78

90

14 16 18 20 22
Percentagem de borracha (%)Po
nt

o 
de

 a
m

ol
ec

im
en

to
  (

ºC
)

ASTM D6114 60 min CAP 50/70  
(c) Ponto de amolecimento 

5

20

35

50

65

14 16 18 20 22
Percentagem de borracha (%)

Re
sil

iê
nc

ia
 (%

)

ASTM D6114 60 min CAP 50/70  
(d) Resiliência 

 

Figura 4.1 – Penetração, viscosidade rotacional a 170ºC, ponto de amolecimento e resiliência das amostras de asfalto-borracha fabricadas a partir 

da combinação C1, com percentagem de borracha de 21% incorporada na mistura, durante 60 minutos, a temperatura de 170ºC 
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Na Figura 4.2 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização realizados 

em amostras do ligante asfáltico convencional CAP 50/70. Estas amostras foram submetidas 

às mesmas condições que ocorrem durante o processo de incorporação da borracha granulada 

aos ligantes asfálticos convencionais. 

 

Estes resultados mostram que ocorre uma diminuição nos valores da penetração e um 

aumento do ponto de amolecimento do ligante asfáltico convencional com o aumento do 

tempo e da temperatura de exposição. Desta forma, pode-se concluir que, para as condições 

existentes no processo de fabricação dos asfaltos-borracha em laboratório, ocorre um 

endurecimento do ligante asfáltico convencional empregado. Segundo Epps (1997), este 

endurecimento ocorre devido à evaporação das frações leves existentes nos ligantes asfálticos 

convencionais, sendo controlado basicamente pelo aumento da temperatura destes materiais.  

 

A evaporação das frações leves e a oxidação com o tempo e temperatura de exposição 

pode explicar o aumento da resiliência medida nas amostras do ligante convencional, 

conforme mostrado na Figura 4.2(d). Isto possivelmente ocorre pelo aumento da percentagem 

de asfaltenos e redução de saturados e aromáticos leves devido à evaporação.  

 

Os resultados obtidos para a viscosidade rotacional das amostras de CAP 50/70 não 

mostram qualquer dependência desta propriedade com o tempo de exposição, tanto para a 

temperatura de 170ºC, como para a temperatura de 190ºC. Isto indica que o ensaio de 

viscosidade rotacional medida pelo viscosímetro Brookfield não apresenta sensibilidade 

suficiente para detectar as mudanças que ocorrem no ligante asfáltico convencional devido à 

evaporação dos seus constituintes voláteis. Vale também observar os baixos valores medidos, 

se comparados com aqueles medidos nas amostras de asfalto-borracha apresentadas 

anteriormente na Figura 4.1(b).  
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Figura 4.2 – Variação das propriedades do ligante asfáltico convencional CAP 50/70 com o tempo de exposição a temperaturas de 170ºC, 190ºC 

e 210ºC
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Nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 são apresentados os resultados das propriedades físicas das 

amostras de asfalto-borracha obtidas a partir da combinação C1 nas temperaturas de 170ºC, 

190ºC e 210ºC, respectivamente. Estes resultados mostram a evolução das propriedades 

físicas das amostras de asfalto-borracha em função da percentagem de borracha incorporada e 

do tempo de mistura. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.3(a), 4.4(a) e 4.5(a) mostram que  a 

penetração das amostras de asfalto-borracha diminui com o aumento da percentagem de 

borracha incorporada. Para todas as percentagens de borracha e tempos de mistura 

investigados o valor limite para a penetração de 25(1/10 mm), recomendado pela ASTM 

D6114, não foi satisfeito.  

 

Apesar de as especificações para os valores da penetração não terem sido satisfeitas, 

os resultados dos ensaios de ponto de amolecimento e resiliência não mostram qualquer 

prejuízo no desempenho do material. Isto poderia indicar que, ou o ensaio de penetração não é 

representativo para a caracterização dos asfaltos-borracha, ou ainda, que o limite inferior 

possa ser inferior  ao especificado pela ASTM D6114, sem prejuízo para o comportamento do 

material. 

 

Neste trabalho, todos os ensaios de penetração foram conduzidos segundo as 

recomendações da norma ASTM D5, em relação ao número de determinações realizadas em 

cada amostra ensaiada. Entretanto, em todos os ensaios realizados foi verificado que os 

valores da penetração medida em cada amostra apresentaram grande dispersão. Apesar de este 

trabalho ter considerado para a penetração da amostra o valor médio das três determinações 

realizadas, recomenda-se para trabalhos futuros o aumento deste número de determinações. 

Este aumento do número de determinações terá por objetivo a obtenção de um conjunto de 

valores homogêneo e representativo da penetração medida em cada amostra ensaiada.   

 

 Os resultados dos ensaios de viscosidade rotacional são apresentados nas Figuras 

4.3(b), 4.4(b) e 4.5(b). Neste trabalho, esta viscosidade foi medida na mesma temperatura de 

fabricação das amostras de asfalto-borracha estudados. Este procedimento foi adotado devido 

ao interesse na determinação das características de fluxo dos asfaltos-borracha durante as 

operações de bombeamento no seu processo de manufaturamento.  
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 Os resultados apresentados nas Figuras 4.3(b), 4.4(b) e 4.5(b) mostram que a variação 

da viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha com o tempo de mistura depende da 

temperatura de fabricação e da percentagem de borracha empregada. Segundo estes 

resultados, pode-se verificar que ocorre um crescimento da viscosidade no início do processo 

de fabricação dos asfaltos-borracha para todas as temperaturas e percentagens de borracha 

utilizadas. A partir de um determinado instante do processo de mistura, o comportamento da 

viscosidade rotacional passa a depender da percentagem de borracha incorporada e da 

temperatura de fabricação empregada. 

 

 Nas amostras confeccionadas com percentagens de borracha de até 19%, em peso, nas 

temperaturas de 170ºC e 190ºC, ocorre um crescimento mais acentuado da viscosidade 

rotacional durante os primeiros 120 minutos. Esta etapa de crescimento inicial da viscosidade 

é seguida por uma fase de estabilização dos valores até o final do processo levado a cabo 

neste trabalho.  

 

Para as amostras confeccionadas nesta mesma faixa de valores para a percentagem de 

borracha, e na temperatura de 210ºC, este tempo de crescimento da viscosidade durante o 

início do processo de fabricação foi de aproximadamente 60 minutos, a partir do qual também 

se verificou a estabilização dos valores da viscosidade. 

 

 Nas amostras confeccionadas com percentagens de borracha superiores a 19%, após a 

fase de crescimento inicial, a viscosidade rotacional apresentou dois comportamentos 

distintos. Para a temperatura de 170ºC, a viscosidade das amostras aumentou indefinidamente 

para todo o intervalo considerado para o tempo de mistura, enquanto, nas amostras 

confeccionadas a 190ºC e a 210ºC observou-se uma diminuição gradual da viscosidade. 

 

Esta diminuição da viscosidade ocorreu de forma mais intensa conforme o aumento da 

percentagem de borracha. Na Figura 4.5(b), pode-se notar que não são apresentados os 

valores da viscosidade medida nas amostras com percentagem de borracha de 25%, coletadas 

durante os primeiros 120 minutos de mistura. Isto ocorreu devido à elevada consistência 

apresentada por estes materiais, que impedia o seu manuseio durante a realização dos ensaios. 

Com o decorrer do processo de mistura, e com a redução da viscosidade destes materiais, foi 

possível a realização dos ensaios desejados. 
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Figura 4.3 – Penetração, viscosidade rotacional a 170ºC, ponto de amolecimento e resiliência das amostras de asfalto-borracha fabricadas a partir 

da combinação C1, a temperatura de 170ºC 
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Figura 4.4 – Penetração, viscosidade rotacional a 190ºC, ponto de amolecimento e resiliência das amostras de asfalto-borracha fabricadas a partir 

da combinação C1, a temperatura de 190ºC 
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Figura 4.5 – Penetração, viscosidade rotacional a 210ºC, ponto de amolecimento e resiliência das amostras de asfalto-borracha fabricadas a partir 

da combinação C1, a temperatura de 210ºC
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 O ganho da viscosidade rotacional com a adição da borracha granulada, verificado 

para todos os tempos e temperaturas de mistura empregada, pode ser explicado atribuindo-lhe 

um componente físico e um componente químico. 

 

O componente físico refere-se ao ganho de viscosidade resultante da inclusão de 

partículas inertes ao ligante asfáltico convencional, conforme apresentado por Specht e Ceratti 

(2003). Possivelmente, este processo é dominante nos estágios iniciais do processo de 

fabricação, conforme os resultados apresentados nas Figuras 4.3(b), 4.4(b) e 4.5(b). Estes 

resultados mostram o aumento significativo da viscosidade nos primeiros 15 minutos do 

processo de fabricação, quando possivelmente as reações entre os materiais ainda não estão 

plenamente desenvolvidas. 

 

 O componente químico responsável pelo aumento da viscosidade pode ser 

representado por meio de um modelo hipotético de interação química entre a borracha natural 

e o ligante asfáltico convencional, conforme proposto por Holleran & Reed (2000). De acordo 

com estes autores, os asfaltenos e as frações leves dos ligantes asfálticos convencionais 

interagem com as partículas de borracha formando sobre estas uma película de gel. Durante 

este processo de interação, ocorre a absorção das frações leves do ligante asfáltico pelas 

partículas de borracha que aumentam de volume, num processo semelhante ao inchamento. 

 

 Neste trabalho, o comportamento da viscosidade rotacional das amostras de asfalto-

borracha ensaiadas é explicado considerando-se que, além das componentes física e química 

descritas anteriormente, exista também uma componente ligada a fenômenos térmicos. Esta 

última será referida neste trabalho como componente térmica. 

 

A componente física seria responsável pelo aumento da viscosidade nos estágios 

iniciais do processo de fabricação dos asfaltos-borracha, conforme discutido anteriormente. A 

componente química corresponderia à absorção das frações leves do ligante convencional pela 

borracha granulada presente, explicando o aumento da viscosidade dos asfaltos-borracha com 

o decorrer do processo de mistura.  

 

Este aumento da viscosidade prosseguiria até um determinado instante, no qual ocorre 

algum tipo de saturação das partículas de borracha pelos componentes voláteis absorvidos do 

ligante convencional. A partir deste momento, não mais ocorre nenhuma absorção das frações 
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leves pelas partículas de borracha, e sim um processo de amolecimento dos grãos devido às 

elevadas temperaturas existentes durante a fabricação dos asfaltos-borracha.  

 

A componente térmica seria responsável pelo amolecimento das partículas de 

borracha, produzindo nas mesmas um processo de degradação física, pela ocorrência 

simultânea dos fenômenos de desvulcanização e despolimerização. Isto poderia explicar a 

diminuição da viscosidade rotacional, após atingir o valor de pico, com o aumento do tempo e 

da temperatura de mistura. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.3(c), 4.4(c) e 4.5(c) mostram que ocorre 

aumento do ponto de amolecimento com o aumento da percentagem de borracha incorporada 

ao ligante asfáltico convencional. Pode-se observar que este aumento é mais significativo 

durante os primeiros 120 minutos de mistura entre a borracha granulada e o ligante asfáltico 

convencional.  

 

O aumento do ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha pode também ser 

relacionado com a absorção das frações leves existentes na matriz asfáltica pelas partículas de 

borracha presentes. Pode-se observar que após um determinado instante do processo de 

mistura, entre 60 e 120 minutos, o aumento do ponto de amolecimento das amostras de 

asfalto-borracha segue a mesma tendência da variação do ponto de amolecimento do ligante 

asfáltico convencional. Isto indica que a partir deste instante, o aumento do ponto de 

amolecimento está relacionado à volatilização dos componentes voláteis da fase asfáltica das 

amostras de asfalto-borracha, e não mais à absorção destes compostos pelas partículas de 

borracha. 

 

Os resultados dos ensaios de resiliência realizados nas amostras de asfalto-borracha 

estão apresentados nas Figuras 4.3 (d), 4.4 (d) e 4.5 (d), para as temperaturas de fabricação de 

170ºC, 190ºC e 210ºC, respectivamente. Estes resultados mostram que o aumento da 

percentagem de borracha incorporada produz um aumento significativo na resiliência das 

amostras de asfalto-borracha estudadas. Em todas as amostras ensaiadas, o valor limite de 

25%, especificado pela ASTM D6114, foi facilmente satisfeito. 

 

Analisando-se os resultados apresentados nas Figuras 4.3 (d), 4.4 (d) e 4.5 (d), 

observa-se que nos primeiros 60 minutos de mistura entre a borracha granulada e o ligante 
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asfáltico convencional, o aumento da resiliência ocorre de forma mais intensa. Após este 

estágio inicial, segue-se uma fase de estabilização da resiliência das amostras confeccionadas 

na temperatura de 170ºC, e uma leve diminuição com o decorrer do processo de mistura, para 

as amostras fabricadas nas temperaturas de 190ºC e  210ºC. 

 

Estas observações permitem concluir que a presença das partículas de borracha tem 

grande importância na resiliência dos asfaltos-borracha medida de acordo com a ASTM 

D5329. Desta forma, o aumento da resiliência com a adição da borracha ocorre devido à 

natureza elástica dos grãos de borracha presentes, sendo tanto maior, quanto maior for a 

concentração destes grãos.  

 

O ganho de resiliência com o tempo de mistura pode estar relacionado com o aumento 

de volume das partículas de borracha que ocorre pela absorção das frações leves existentes na 

fase asfáltica. A diminuição da resiliência observada nas amostras de asfalto-borracha, obtidas 

para tempos de mistura maiores e a elevadas temperaturas (190ºC e 210ºC), pode ser atribuída 

ao amolecimento dos grãos de borracha. Este amolecimento verificado nos grãos de borracha 

tem como conseqüência a diminuição na capacidade de recuperação elástica destas partículas, 

sendo mais significativo para temperaturas de fabricação mais elevadas. 

 

 A dependência da resiliência ao estado das partículas de borracha existentes nas 

amostras de asfalto-borracha pode ser comprovado pela comparação dos resultados mostrados 

na Figura 4.2(d)  com aqueles apresentados nas Figuras 4.4(d) e 4.5(d). A Figura 4.2 mostra 

que a resiliência da fase asfáltica aumenta com o tempo de exposição a elevadas temperaturas, 

enquanto que nos asfaltos-borracha observa-se uma diminuição da resiliência nestas mesmas 

condições. Esta diminuição da resiliência só pode ocorrer devido ao processo de 

desvulcanização e despolimerização que ocorre nas partículas de borracha durante a 

fabricação dos asfaltos-borracha.  

 

4.3 – INFLUÊNCIA DO TIPO DE BORRACHA GRANULADA 

 

Para o estudo da influência do tipo de borracha granulada nas propriedades físicas dos 

asfaltos-borracha foram utilizados os resultados dos ensaios realizados nas amostras 

confeccionadas a partir dos seguintes tipos de borracha: 

• Borracha R4: obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente; 
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• Borracha CRM 5: obtida pelo processo criogênico. 

 

A borracha CRM 5 foi obtida através da combinação das borrachas CRM 2 e CRM 4, 

conforme descrito na seção 3.4.3, e apresenta a mesma composição granulométrica da 

borracha R4, conforme mostrado na Figura 4.6. A Figura 4.7 apresenta os resultados das 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha confeccionados  a partir das combinações C1 (CAP 

50/70 + 21%R4) e C6 (CAP 50/70 + 21%CRM 5) obtidas com os dois tipos de borracha 

granulada estudados. Estas amostras de asfalto-borracha foram fabricadas a 190ºC, com 

percentagem de borracha de 21%, em peso.  
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Figura 4.6 – Comparação entre as composições granulométricas das borrachas R4 e CRM 5 

 

 Os resultados apresentados na Figura 4.7(b) e na Figura 4.7(c) mostram que os 

asfaltos-borracha confeccionados com a borracha CRM 5, obtida pelo processo criogênico, 

apresentam menor viscosidade e menor ponto de amolecimento que aqueles confeccionados 

com a borracha R4, obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente. Os resultados da 

Figura 4.7 (a) e da Figura 4.7 (d) mostram que o tipo de borracha incorporada ao ligante não 

afeta significativamente a penetração e a resiliência das amostras de asfalto-borracha 

produzidas. 
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Figura 4.7 – Comparação entre as propriedades físicas das amostras de asfalto-borracha confeccionadas com borracha granulada obtida pelo 

processo de moagem a temperatura ambiente e pelo processo criogênico 
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Para se entender a diminuição da viscosidade rotacional e do ponto de amolecimento 

das amostras de asfalto-borracha confeccionadas com a borracha CRM 5, obtida pelo 

processo criogênico, é necessário levar-se em consideração algumas características deste tipo 

de borracha. As principais diferenças observadas entre a borracha obtida pelo processo de 

moagem a temperatura ambiente e aquela obtida pelo processo criogênico são em termos de 

superfície específica e forma dos grãos, conforme mostrado na Figura 4.8.  

 

 

CRM 5 R4 
 

Figura 4.8 – Diferença entre a forma dos grãos da borracha obtida pelo processo de moagem 

(R4) e pelo processo criogênico (CRM 5) 

 

 A Figura 4.8 mostra a diferença entre a forma dos grãos da borracha obtida pelo 

processo de moagem a temperatura ambiente (R4) e pelo processo criogênico (CRM 5). Pode 

ser observado que a borracha CRM 5 apresenta grãos com formas mais regulares do que os 

grãos da borracha R4, e conseqüentemente menor superfície específica para a mesma 

distribuição granulométrica, como é o caso. 

 

A redução na superfície específica da borracha obtida pelo processo criogênico, 

diminui a área de contato deste material com o ligante asfáltico convencional. Desta forma, a 

absorção das frações leves existentes no ligante asfáltico convencional pelas partículas de 

borracha ocorre de maneira menos intensa do que quando da utilização de uma borracha de 

superfície específica maior. 

 

O efeito imediato desta menor interação entre os grãos de borracha obtidos pelo 

processo criogênico e o ligante asfáltico convencional é a diminuição da viscosidade 
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rotacional e do ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha produzidos, quando comparados 

com aqueles fabricados com a borracha obtida pelo processo de moagem a temperatura 

ambiente. 

 

O possível efeito da morfologia do grão da borracha na superfície específica da 

borracha granulada pode ser melhor entendido comparando-se as curvas de distribuição 

granulométrica das borrachas R4 e CRM 5, mostradas na Figura 4.6. Esta figura mostra que os 

dois tipos de borracha empregados apresentam a mesma distribuição granulométrica, logo o 

único fator que pode aumentar ou diminuir a interação borracha-ligante é a área de contato 

entre estes materiais, que está diretamente ligada à superfície específica da borracha.  

 

Os resultados apresentados até o momento mostram que o aumento da percentagem de 

borracha incorporada aos ligantes asfálticos convencionais está significativamente limitado à 

viscosidade dos asfaltos-borracha resultantes. Entretanto, este problema pode ser em parte 

solucionado pelo emprego de uma borracha granulada obtida pelo processo criogênico, já que 

este material produz asfaltos-borracha com menores valores de viscosidade. 

 

Apesar da diminuição verificada no ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha 

confeccionados com a borracha criogênica, verifica-se que estes valores estão bem acima 

daqueles obtidos para o ligante asfáltico convencional. Também pode ser observado na Figura 

4.7(c) que todos os valores obtidos para o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha 

produzidos com a borracha criogênica atendem ao valor limite especificado pela ASTM 

D6114/97. Além disto, os resultados apresentados na Figura 4.7(a) mostram que o tipo de 

borracha não influência a penetração dos asfaltos-borracha.  

 

4.4 – INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DA BORRACHA 

 

A Figura 4.9 apresenta os resultados dos ensaios de penetração, viscosidade rotacional 

medida pelo viscosímetro Brookfield, ponto de amolecimento e resiliência realizados nos 

asfaltos-borracha obtidos a partir das combinações C1, C2 e C3 a 170ºC e com percentagem de 

borracha de 21%. As borrachas R4, R5 e R6 utilizadas nestas combinações apresentam, 

respectivamente, os seguintes valores para a superfície específica: 7,53 m²/kg, 5,73 m²/kg e 

5,79 m²/kg. 
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Figura 4.9 – Influência da granulometria da borracha nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha produzidos a 170ºC, com percentagem de 

borracha de 21%, em peso 
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Observando-se os resultados mostrados na Figura 4.9(a) pode-se concluir que não 

existem diferenças significativas da penetração dos asfaltos-borracha confeccionados com as 

borrachas R4, R5 e R6. Estes resultados mostram também que a diminuição da penetração dos 

asfaltos-borracha com o tempo de mistura ocorre independentemente da granulometria da 

borracha empregada. 

 

A Figura 4.9(b) mostra que os valores da viscosidade rotacional a 170ºC dos asfaltos-

borracha produzidos com as borrachas R5 e R6 foram inferiores aos valores medidos nas 

amostras confeccionadas com a borracha R4. Estes resultados mostram que o aumento da 

superfície específica da borracha granulada, como no caso da borracha R4 em relação a R5 e 

R6, produz o aumento da viscosidade das amostras de asfalto-borracha.  

 

A diminuição da viscosidade com o emprego de uma borracha com menor superfície 

específica pode ser atribuído à diminuição da área de contato entre o ligante asfáltico 

convencional e esta borracha, tendo como conseqüência a diminuição das possíveis reações 

entre estes dois materiais. A Figura 4.9(b) mostra ainda que, para uma percentagem de 

borracha de 21%, a utilização de uma granulometria mais fina (R4) obriga a redução do tempo 

de mistura necessário para que as amostras apresentem valores de viscosidade dentro dos 

limites estabelecidos pela ASTM D6114/97.  

 

Com relação aos resultados apresentados na Figura 4.9(c), pode-se concluir que o 

aumento da superfície específica da borracha granulada também produz um aumento no ponto 

de amolecimento dos asfaltos-borracha. Os resultados do ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha produzidos com a borracha R5 e R6 foram praticamente iguais. Isto se dá pela 

semelhança entre a granulometria destes materiais, como pode ser observado na Figura 3.3, 

apresentada no Capítulo 3, e nos valores calculados para a superfície específica apresentados 

anteriormente. 

 

 Os resultados dos ensaios de resiliência apresentados na Figura 4.9(d) mostram que o 

aumento da superfície específica da borracha, ou seja, a utilização de uma borracha de 

granulometria mais fina, produz um aumento na resiliência das amostras de asfalto-borracha 

produzidas. Isto ocorreu principalmente nas amostras coletadas no início do processo de 

fabricação, para tempos de mistura de até 60 minutos. 
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Para tempos de mistura superiores a 60 minutos verifica-se uma estabilização dos 

valores da resiliência dos asfaltos-borracha produzidos. Os resultados mostram que para 

tempos de mistura prolongados, além desta estabilização dos valores da resiliência, não foram 

observadas diferenças significativas entre os asfaltos-borracha produzidos com as borrachas 

R4, R5 e R6. Possivelmente isto deve ocorrer devido ao processo de desvulcanização da 

borracha, conforme discutido anteriormente, a elevadas temperaturas e com tempos de 

exposição prolongados.  

 

Os resultados dos ensaios de resiliência mostram que a desvulcanização dos grãos de 

borracha ocorre menos intensamente nas amostras confeccionadas com as borrachas R5 e R6. 

Isto pode ser inferido a partir da maior diminuição sofrida na resiliência das amostras obtidas 

com a borracha R4 a partir do tempo de mistura de 60 minutos, se comparados com o 

comportamento das amostras obtidas com os outros tipos de borracha. 

 

 Isto, entretanto, não significa que o comportamento elástico dos asfaltos-borracha 

produzidos com elevados tempos de mistura seja prejudicado. A desvulcanização da borracha 

granulada afeta a recuperação elástica dos asfaltos-borracha submetidos a compressão, 

conforme as condições de carregamento do ensaio realizado segundo a ASTM D5329. 

Entretanto, a recuperação elástica dos ligantes sob tração pode não ser prejudicada, e isto será 

mais bem avaliado adiante com a apresentação dos resultados dos ensaios mecânicos 

realizados nos diferentes tipos de misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha. 

 

4.5 – INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE FABRICAÇÃO 

 

Para o estudo da influência da temperatura de fabricação nas propriedades físicas dos 

asfaltos-borracha foram empregados os resultados dos ensaios realizados em amostras 

confeccionadas a partir da combinação C1, para uma percentagem de borracha de 21%, em 

peso. A Figura 4.10 apresenta os resultados dos ensaios de penetração, viscosidade rotacional 

medida pelo viscosímetro Brookfield, ponto de amolecimento e resiliência realizados nas 

amostras fabricadas a 170ºC, 190ºC e 210ºC. 

 

Os resultados da Figura 4.10(a) mostram que o aumento da temperatura de fabricação 

não afeta a penetração das amostras de asfalto-borracha. Isto significa que, ao contrário dos 

resultados da penetração do ligante convencional apresentados na Figura 4.2(a), a 
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incorporação da borracha diminui a tendência de endurecimento dos ligantes com o  aumento 

da temperatura. Entretanto, este processo de endurecimento ainda pode ser observado com o 

aumento do tempo de mistura. 

 

Como os ensaios de viscosidade rotacional realizados neste trabalho foram conduzidos 

na mesma temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha, não se pode comparar 

quantitativamente os resultados apresentados na Figura 4.10(b). Em termos de valores 

absolutos esta comparação não pode ser realizada pois nestes resultados estão implícitas duas 

variáveis diferentes: a temperatura de ensaio e a temperatura de fabricação das amostras. 

 

Entretanto, os resultados dos ensaios de viscosidade apresentados na Figura 4.10(b) 

podem ser analisados  segundo o comportamento das amostras ao longo do tempo de mistura. 

Estes resultados mostram que para baixas temperaturas de fabricação, como por exemplo 

170ºC, ocorre um aumento indefinido da viscosidade com o decorrer do processo de mistura, 

ao contrário do que é observado nas amostras fabricadas a 190ºC e 210ºC. A diminuição da 

viscosidade para tempos de mistura superiores a 120 minutos, nas amostras confeccionadas a 

190ºC e 210ºC, reforça a suspeita de que esteja ocorrendo a desvulcanização da borracha a 

elevadas temperaturas de fabricação, como já foi discutido nas seções anteriores. 
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Figura 4.10 – Influência da temperatura de fabricação nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha produzidos a partir da combinação C1, com 

percentagem de borracha de 21%, em peso
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Os resultados apresentados na Figura 4.10(c) mostram que há uma aumento do ponto 

de amolecimento com o aumento da temperatura de fabricação, principalmente para tempos 

de mistura de até 180 minutos. Este aumento do ponto de amolecimento pode ser atribuído a 

perda dos compostos voláteis do ligante convencional que ocorre, tanto pela evaporação das 

frações leves da fase asfáltica a elevadas temperaturas, como pela absorção destas frações 

pelas partículas de borracha, conforme já discutido anteriormente. 

 

 Pelos resultados obtidos para o ligante convencional, apresentados na Figura 4.2(c), 

pode-se imaginar que o aumento do ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha com a 

temperatura de fabricação seja apenas devido à evaporação das frações leves da fase asfáltica. 

Se isto acontecesse, o aumento do ponto de amolecimento com a temperatura nos asfaltos-

borracha ocorreria na mesma proporção que o aumento verificado no ligante convencional. 

Por esta razão, o ganho do ponto de amolecimento com o aumento da temperatura foi 

calculado tanto para as amostras de asfalto-borracha, como para as amostras do ligante 

asfáltico convencional.  

 

Na Figura 4.11  estão apresentados os valores absolutos dos desvios (∆ºC) calculados 

entre o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha (AB) e do CAP 50/70 obtidos a 190ºC e 

a 170ºC. A Figura 4.12 apresenta estes mesmos valores calculado para as temperaturas de 

210ºC e 170ºC. Conforme pode ser observado em cada uma destas figuras, o aumento da 

temperatura de fabricação produz uma variação no ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha maior do que no ligante asfáltico convencional.  
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Figura 4.11 – Desvio absoluto entre o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha (AB) e do 

ligante convencional (CAP 50/70) obtidos nas temperaturas de 190ºC e 170ºC 
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Figura 4.12 – Desvio absoluto entre o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha (AB) e do 

ligante convencional (CAP 50/70) obtidos nas temperaturas de 210ºC e 170ºC 

 

A partir destes resultados, pode-se concluir que o aumento produzido nos valores do 

ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha pela temperatura de fabricação não ocorre 

devido apenas a evaporação das frações leves da fase asfáltica existente. Logo, pode-se 

imaginar que a absorção das frações leves do ligante convencional pela borracha realmente 

ocorra, e que esta absorção é tanto maior, quanto maior for a temperatura de fabricação dos 

asfaltos-borracha, já que os desvios apresentados na Figura 4.12 são superiores àqueles 

apresentados na Figura 4.11. 

 

Com relação ao estudo da resiliência, os resultados apresentados na Figura 4.10(d) 

mostram que o aumento da temperatura de fabricação produz uma diminuição na resiliência 

dos asfaltos-borracha. Esta diminuição da resiliência pode ser atribuída à maior 

desvulcanização das partículas de borracha existentes nos asfaltos-borracha quando são 

empregadas elevadas temperaturas de fabricação. Mesmo assim, pode-se observar que a 

resiliência de todas as amostras de asfalto-borracha estudadas atende ao valor mínimo 

especificado pela ASTM D6114/97. 

 

4.6 – INFLUÊNCIA DO TIPO DE LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL 

 

Para o estudo da influência do tipo de ligante convencional nas propriedades físicas 

dos asfaltos-borracha foram utilizadas as combinações C1, C4 e C5, a partir da incorporação de 

21%, em peso, da borracha R4 aos ligantes CAP 50/70, CAP 100/150 e CAP 35/50, 

respectivamente. As amostras utilizadas para o estudo da influência do tipo de ligante nas 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha foram confeccionadas a 210ºC. 
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Nesta seção, os resultados dos ensaios de penetração realizados nas diferentes 

amostras de asfalto-borracha são apresentados em termos da redução percentual produzida na 

penetração dos ligantes pela incorporação da borracha. Esta redução percentual na penetração, 

denominada neste trabalho de taxa de penetração, é a relação entre a penetração medida da 

amostra de asfalto-borracha e a penetração do ligante asfáltico convencional empregado na 

confecção desta amostra, sendo calculada pela seguinte expressão: 

 

 100.
CAP

AB
PEN PEN

PEN
T =  (4.1) 

Onde: 

TPEN: taxa de penetração, em percentagem (%); 

PENAB: penetração da amostra de asfalto-borracha (1/10 mm); 

PENCAP: penetração do ligante convencional (1/10 mm). 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.13(a) mostram que a incorporação da borracha 

granulada produziu uma redução na penetração mais significativa nas amostras produzidas 

com o CAP 50/70 e  com o CAP 100/150. Isto indica que a redução da penetração é maior 

para ligantes asfálticos convencionais com menor consistência, ou seja, mais moles, já que os 

ligantes convencionais CAP 50/70 e CAP 100/150 diferem do CAP 35/50 basicamente pela 

maior quantidade de óleos e resinas (maltenos). Estes óleos e resinas são os componentes 

voláteis existentes nos ligantes asfálticos que são absorvidos pelas partículas de borracha.  

 

Os resultados apresentados na Figura 4.13(b) mostram que os ligantes mais moles 

(CAP 50/70 e CAP 100/150) produziram asfaltos-borracha mais viscosos que aqueles 

produzidos com o CAP 35/50. Pode-se ainda observar nestes resultados que a viscosidade 

rotacional dos asfaltos-borracha produzidos com os diferentes tipos de ligantes asfálticos 

convencionais pode ser explicada levando-se em considerações as mesmas análises realizadas 

na seção 4.2.1. Isto porque, aqui também foi observada as mesmas tendências de aumento da 

viscosidade no inicio do processo de fabricação, seguida de uma significativa diminuição a 

partir de um determinado instante. 
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(a) Redução percentual da penetração 
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Figura 4.13 – Influência do tipo de ligante asfáltico convencional nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha produzidos a partir das 

combinações C1, C4 e C5, com percentagem de borracha de 21% e obtidos a temperatura de 210ºC

 103



Os maiores valores da viscosidade dos asfaltos-borracha confeccionados com os 

ligantes convencionais mais moles (CAP 50/70 e CAP 100/150) podem ser explicados pela 

maior absorção das frações leves destes ligantes pelas partículas de borracha. Como uma 

parcela do aumento da viscosidade é atribuída ao inchamento dos grãos de borracha 

produzido pela absorção das frações leves dos ligantes, quanto maior for esta absorção, maior 

será a viscosidade dos asfaltos-borracha. Assim, quanto maior a disponibilidade de compostos 

voláteis, mais ocorrerá a absorção destes pelas partículas de borracha, fazendo com que 

ligantes asfálticos convencionais mais moles produzam ligantes asfálticos mais viscosos. 

  

Com relação ao ponto de amolecimento, os resultados da Figura 4.13(c) mostram que 

a utilização de ligantes asfálticos mais moles também produzem asfaltos-borracha com 

maiores temperaturas de amolecimento. Este aumento do ponto de amolecimento pode ser 

consideravelmente benéfico, como por exemplo, no caso das amostras de asfalto-borracha 

confeccionadas com o ligante CAP 100/150. O aumento do ponto de amolecimento dos 

asfaltos-borracha produzidos com o CAP 100/150 permite, por exemplo, a aplicação destes 

ligantes modificados em regiões de clima extremamente quente, o que não seria possível com 

o ligante convencional. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.13(d) mostram que a diminuição da 

consistência do ligante asfáltico convencional empregado melhora a capacidade de 

recuperação elástica dos asfaltos-borracha produzidos. Este aumento da resiliência dos 

asfaltos-borracha confeccionados com os ligantes CAP 50/70 e CAP 100/150 está também 

ligado ao maior inchamento das partículas de borracha pela maior absorção das frações leves 

existentes nestes ligantes em relação ao CAP 35/50. Isto pode ser comprovado observando-se 

que a resiliência dos asfaltos-borracha confeccionados com o CAP 50/70 e com o CAP 

100/150 é maior que os valores medidos nas amostras produzidas com o CAP 35/50. 

 

Para todas as amostras de asfalto-borracha estudadas, o aumento da resiliência com o 

tempo de mistura ocorreu durante os primeiros 60 minutos. A partir deste instante, observou-

se uma redução da resiliência, sendo que em alguns casos, o valor medido nas amostras 

coletadas após 300 minutos foi inferior ao valor medido no início do processo de fabricação. 

Isto mais uma vez expressa a influência da desvulcanização das partículas de borracha na 

resiliência das amostras de asfalto-borracha. 
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4.7 – EXEMPLO DO PROCESSO DE DESVULCANIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE 

BORRACHA 

 

Todos os resultados apresentados anteriormente para a penetração, viscosidade 

rotacional, ponto de amolecimento e resiliência indicaram que elevadas temperaturas e 

períodos de mistura prolongados fazem com que ocorra a desvulcanização das partículas de 

borracha presentes nos asfaltos-borracha. A Figura 4.14 mostra a evolução das amostras de 

asfalto-borracha obtidas a partir da combinação C1, para uma percentagem de borracha de 

25% em peso em relação à mistura, a temperatura de 210ºC, e  tempos de mistura de 15, 180 e 

300 minutos. 

 

 

(a) Vista geral: 15 minutos 

 

(b) Vista lateral: 15 minutos 

 

(c) 180 minutos 

 

(d) 300 minutos 

 

Figura 4.14 – Exemplo do processo de desvulcanização da borracha granulada durante o 

processo de fabricação dos asfaltos-borracha 

 

Pode-se observar que na amostra coletada após 15 minutos de mistura entre a borracha 

granulada e o ligante convencional, as partículas de borracha ainda encontram-se intactas, 
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sem nenhuma suspeita de desvulcanização, conforme mostrado na Figura 4.14(a) e (b). Neste 

estágio a amostra apresenta uma viscosidade rotacional muito elevada e que tende a aumentar 

durante os primeiros 60 minutos de mistura. 

 

 Pode-se observar na Figura 4.14(c) que na amostra coletada após 180 minutos de 

mistura a 210ºC, as partículas de borracha, antes presentes na superfície da amostra coletada a 

15 minutos, já não estão tão visíveis. No estágio correspondente ao tempo de mistura de 180 

minutos, a viscosidade da amostra já apresenta uma diminuição em relação aos valores 

medidos anteriormente, assim como também a penetração e a resiliência.  

 

Por fim, a Figura 4.14(d) mostra uma amostra de asfalto-borracha coletada após um 

tempo de mistura de 300 minutos. Nesta figura já não se pode mais notar a presença das 

partículas de borracha na superfície da amostra. Durante o processo de coleta da amostra, 

observou-se uma nítida mudança na consistência do material, indicando que ocorreu algum 

processo que fez com que as partículas de borracha existente na amostra sofressem algum tipo 

de desvulcanização. Este processo de desvulcanização das partículas foi mais perceptível para 

a seguinte combinação: percentagens de borracha superiores a 21%, elevadas temperaturas e 

períodos de mistura prolongados. Neste caso, pode-se ainda observar que, após o esfriamento 

da amostra no recipiente, houve uma redução de volume em relação à amostra apresentada na 

Figura 4.14(b). 

 

4.8 – CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados pode-se constatar que as propriedades físicas dos 

asfaltos-borracha são controladas por vários fatores ligados às características dos materiais 

empregados e do processo de mistura entre estes materiais. Isto indica a necessidade do 

estabelecimento de diretrizes que permitam aos produtores de asfalto-borracha escolher de 

forma conveniente, a matéria-prima e as condições de fabricação dos ligantes modificados, de 

modo que o produto final obtido apresente as características técnicas desejadas.  

 

 Neste trabalho, os estudos realizados com amostras do ligante CAP 50/70, submetidas 

a elevadas temperaturas por determinados períodos de tempo, mostraram que ocorre um 

processo de endurecimento para as condições a que este material estará submetido durante o 

processo de fabricação dos asfaltos-borracha em laboratório. Este processo de endurecimento 
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se agrava com o aumento da temperatura, sendo mais significativo para temperaturas acima 

de 170ºC, e com o aumento do tempo de exposição. 

 

 Em geral, a penetração dos asfaltos-borracha é influenciada basicamente pela 

percentagem de borracha granulada incorporada, pelo tipo de ligante asfáltico convencional 

empregado e pelo tempo de mistura entre estes materiais. Os resultados mostraram que o 

aumento da percentagem de borracha e do tempo de mistura faz com que a penetração dos 

asfaltos-borracha diminua. Provavelmente esta diminuição da penetração está relacionada ao 

endurecimento verificado no ligante, seja por volatilização de suas frações leves, seja pela 

absorção destes componentes pelas partículas de borracha. 

 

 Enquanto apenas algumas variáveis afetam a penetração dos asfaltos-borracha, o 

comportamento da viscosidade rotacional destes materiais é determinado pela ação simultânea 

de praticamente todas as variáveis do processo de fabricação consideradas neste trabalho.  

 

 O aumento da percentagem de borracha produz um crescimento significativo da 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha produzidos sob quaisquer condições e com 

quaisquer combinações de borracha granulada e ligante asfáltico convencional. De acordo 

com os resultados obtidos neste trabalho, esta propriedade física mostrou-se como o principal 

fator de limitação ao aumento da percentagem de borracha incorporada aos ligantes asfálticos 

convencionais. Entretanto, pode-se verificar também que a diminuição da superfície 

específica da borracha granulada pode diminuir esta viscosidade e contribuir para o aumento 

da percentagem de borracha incorporada.  

 

Esta diminuição da superfície específica pode ser feita ou pela alteração da 

granulometria da borracha, ou pela utilização de uma borracha granulada obtida pelo processo 

criogênico. A diminuição da superfície específica da borracha granulada faz com que a área 

de contato entre este material e o ligante asfáltico convencional seja menor, diminuindo o 

nível de interação entre estes materiais, e conseqüentemente a viscosidade dos asfaltos-

borracha. 

 

A evolução da viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha com o tempo de mistura 

depende da percentagem de borracha e da temperatura de fabricação utilizada. Os resultados 

das amostras fabricadas a 170ºC apresentaram um crescimento da viscosidade para todos os 
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tempos de mistura e percentagens de borracha estudadas. Entretanto, para temperatura de 

fabricação a partir de 190ºC e percentagens de borracha a partir de aproximadamente 21%, 

verificou-se que há um aumento inicial da viscosidade e após um determinado tempo de 

mistura, ocorre uma diminuição desta viscosidade. 

 

Este comportamento da viscosidade rotacional é explicado neste trabalho, por meio da 

consideração de fatores de natureza física, química e térmica. O fator de natureza física 

explica o aumento da viscosidade apenas pela incorporação das partículas de borracha ao 

ligante, mesmo que estas partículas fossem inertes. Specht & Ceratti (2003) apresentam um 

modelo que permite determinar o aumento da viscosidade de um fluído qualquer apenas pelo 

acréscimo de partículas inertes ao mesmo. 

 

Com o decorrer do processo de mistura a elevadas temperaturas, a borracha granulada 

passa a absorver parte dos compostos voláteis existentes na fase asfáltica. Esta absorção faz 

com que as partículas de borracha aumentem de volume, produzindo assim, um aumento na 

viscosidade, conforme o modelo hipotético apresentado por Holeran & Redd (2000). Os 

resultados experimentais mostram que estas interações de natureza química, entre a borracha 

granulada e o ligante asfáltico convencional, comandam  a viscosidade rotacional no início do 

processo de fabricação. 

 

O fator de natureza térmica está relacionado a um processo de degradação da borracha 

granulada sob elevadas temperaturas e períodos de mistura prolongados. Este fenômeno, mais 

evidente para percentagens de borracha acima de 19%, é o responsável pela diminuição da 

viscosidade dos asfaltos-borracha com o decorrer do processo de mistura, quando se 

empregam temperaturas acima de 170ºC. Neste caso, a degradação da borracha pode estar 

ocorrendo devido a um processo simultâneo de desvulcanização e despolimerização, 

conforme já mencionado por Leite et al. (2000a), sendo, portanto, referido a partir daqui como 

processo de desvulcanização.  

 

Estes fatores de natureza física, química e térmica utilizados para explicar o 

comportamento da viscosidade também se aplicam às demais propriedades, como por 

exemplo, o ponto de amolecimento e a resiliência 
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Os resultados experimentais indicaram que praticamente todas as variáveis estudadas 

influenciam de forma significativa o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha. 

Basicamente o aumento do ponto de amolecimento se dá pelo aumento da absorção dos 

compostos voláteis do ligante asfáltico convencional pelas partículas de borracha existentes. 

Esta absorção é promovida pelo aumento da concentração de borracha, pela utilização de um 

ligante convencional menos consistente e pelo aumento do tempo de mistura e temperatura de 

fabricação. A desvulcanização da borracha não afeta o ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha, que cresce indefinidamente com o tempo de mistura empregado. 

 

 Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que o aumento da percentagem 

de borracha produz um aumento inicial na resiliência dos asfaltos-borracha. Este aumento 

ocorre no início do processo de fabricação, aproximadamente acompanhando o crescimento 

da viscosidade. A partir de um determinado tempo de mistura observa-se, assim como no caso 

da viscosidade, um decréscimo da resiliência, que será tanto maior, quanto maior for a 

temperatura de fabricação. 

 

 O aumento da resiliência sofrido com a incorporação da borracha e no início do 

processo de fabricação dos asfaltos-borracha expressa a atuação das componentes física e 

química. Neste caso a componente física está relacionada a presença de um material com 

grande capacidade de recuperação elástica no interior das amostras de asfalto-borracha. A 

absorção das frações leves pelas partículas de borracha faz com que estes materiais aumentem 

de volume, aumentando também esta capacidade de recuperação elástica e refletindo-se no 

aumento da resiliência dos asfaltos-borracha. 

 

 Com o decorrer do processo, o aumento do tempo de mistura, juntamente com as 

elevadas temperaturas empregadas fazem com que a desvulcanização das partículas de 

borracha ocorra, diminuindo a elasticidade da borracha presente e conseqüentemente a 

resiliência dos asfaltos-borracha. 
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CAPÍTULO 

5 
MODELAGEM DAS PROPRIEDADES DOS ASFALTOS-

BORRACHA COM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
 

5.1 – INTRODUÇÃO 

 

As análises realizadas no Capítulo 4 permitiram explicar a influência de cada uma das 

variáveis do processo de fabricação nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha. Entretanto, 

apenas com os resultados do capítulo anterior não é possível estimar as propriedades físicas 

de um asfalto-borracha conhecendo-se somente as características dos materiais empregados e 

as suas condições de fabricação. 

 

A utilização de modelos de regressão baseados em dados experimentais é uma das 

formas mais comuns para a quantificação de um determinado parâmetro, a partir do 

conhecimento das variáveis que determinam o seu comportamento. Por outro lado, 

dependendo da complexidade do fenômeno estudado, estes modelos de regressão não 

fornecem resultados satisfatórios sendo necessária a utilização de ferramentas mais eficientes 

que sejam de fácil implementação e utilização. 

 

A utilização das redes neurais artificiais (RNA) para a previsão das propriedades 

físicas dos asfaltos-borracha deu-se pelo desempenho já comprovado desta ferramenta 

computacional na modelagem de fenômenos complexos, conforme mostrado no trabalho de 

Farias et al. (2003). Os estudos realizados por estes autores mostraram a eficiência dos 

modelos obtidos com a utilização das redes neurais em relação àqueles obtidos por meio de 

correlações estatísticas multivariadas lineares ou não-lineares.  

 

Além disto, neste trabalho foram realizados vários testes iniciais para a modelagem 

das propriedades físicas dos asfaltos-borracha por meio de regressões estatísticas não-lineares 

e multivariadas. Em nenhum dos casos testados, foram obtidos resultados satisfatórios, 

reforçando então a necessidade da utilização das redes neurais artificiais. 
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Os modelos apresentados neste capítulo permitem a previsão de cada uma das 

propriedades físicas estudadas no Capítulo 4, a partir do conhecimento das características dos 

materiais e das variáveis do processo de fabricação empregados. Antes da apresentação destes 

modelos de previsão, é feita uma breve explanação a respeito das redes neurais artificiais, 

contemplando os seus princípios básicos e o algoritmo de treinamento utilizado. 

 

Os resultados das propriedades físicas das diferentes configurações de asfalto-borracha 

utilizadas para a elaboração dos modelos de previsão apresentados neste capítulo estão 

apresentados no Apêndice B. 

 

5.2 – AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

 

De acordo com Anderson (1995), o desenvolvimento das redes neurais artificiais 

iniciou-se com o trabalho de McCulloch-Pitts em 1943, sendo posteriormente desenvolvido 

por Widrow-Hoff um modelo linear conhecido como ADALINE (“ADptive LINear 

Element”), o qual foi generalizado para um modelo multicamadas conhecido com 

MADALINE (“Multiple ADALINE”). A principal contribuição deste último modelo foi o 

estabelecimento de um algoritmo de treinamento para as redes ADALINE extremamente 

eficiente, conhecido como Regra de Delta (Kovács, 1997).  

 

Posteriormente ocorreu um importante passo no desenvolvimento das redes neurais 

com o trabalho de Rosenblatt em 1950, que propôs um modelo conhecido como perceptron. O 

aprendizado dos perceptrons ocorre por meio do fornecimento de um conjunto de resultados 

conhecidos a respeito do problema estudado. Além disto, as respostas fornecidas pelo modelo 

podem assumir valores contínuos, ao contrário dos modelos de McCulloch-Pitts, que 

operavam apenas com números binários (Fausett, 1994).  

 

As redes neurais artificiais podem ser entendidas com uma técnica computacional para 

o desenvolvimento de modelos matemáticos não paramétricos. Ao contrário das técnicas 

estatísticas usuais, os modelos não exibem explicitamente um conjunto de coeficientes ou 

parâmetros (embora eles façam parte do modelo). Do ponto de vista matemático, uma rede 

neural artificial é um conjunto de pontos, chamados nós ou neurônios, organizados em 

camadas sucessivas, conforme mostrado na Figura 5.1 .  
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Ligações ou pesos
entre camadas

 
Figura 5.1 – Arquitetura de um Perceptron multicamadas (Modificado de Kovács, 1997) 

 

Numa rede neural, os neurônios de uma camada são ligados a todos os neurônios da 

camada seguinte, embora algumas conexões (chamadas sinapses) possam ser desativadas. Em 

geral, as informações são processadas a partir da camada de neurônios de entrada até a 

camada dos neurônios de saída em um processo conhecido como alimentação progressiva 

(“feed forward”). Neste processo, um nó ou neurônio (i) de uma determinada camada (t + 1) é 

calculado a partir das seguintes operações matemáticas (Kovács, 1997): 

 

1) Multiplica-se o valor Sj(t) de cada entrada proveniente do neurônio (j) da camada anterior 

(t) por algum coeficiente (wij) e calcula-se a soma (si) para cada neurônio i da camada (t + 1): 

 

 ( )∑= tSws jiji   (5.1) 

Onde: 

wij: pesos sinápticos que representam as principais características do modelo após o processo 

de treinamento; 

Sj(t): valor do neurônio (j) pertencente à camada (t); 

 

2) A cada valor de si obtido para os neurônios da camada (t + 1), adiciona-se o valor de um 

outro parâmetro θi, denominado de limiar, obtendo-se a seguinte expressão: 

 

  ( )∑ += ijij tSwx θ  (5.2) 

Onde: 

θi: valor do limiar, associado a cada neurônio (i) da camada (t + 1); 
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3) O valor de x obtido pela Equação 5.2 será o argumento de uma função f(x), conhecida 

como função de ativação dos neurônios. O valor obtido para f(x) correspondente ao neurônio 

(i) da camada (t + 1), logo: 

 

  ( ) ( )( )ijiji tSwftS θ+=+ ∑1   (5.3) 

 

4) O processo continua com os valores Si (t+1) servindo de entrada para o cálculo dos valores 

dos neurônios da camada seguinte (t + 2) até a camada de saída. 

 

 Em geral, não existem regras definidas para a escolha da função de ativação para o 

desenvolvimento de um modelo com a utilização das redes neurais artificiais. A função de 

ativação é escolhida através de um procedimento de tentativa e erro, adotando-se aquela que 

forneça o melhor desempenho para o modelo estudado. Uma das funções de ativação mais 

comuns, que foi utilizada no desenvolvimento do modelo proposto neste trabalho, é a função 

sigmóide, definida como: 

 

  
xe

xf
−+

=
1

1)(  (5.4) 

 

O desenvolvimento do modelo de uma rede neural artificial é realizado em duas 

etapas: treinamento e validação. A etapa de treinamento consiste na determinação dos pesos 

sinápticos (wij) apropriados que façam o modelo reproduzir os valores para os neurônios de 

saída dentro de um nível de tolerância desejado.  

 

A validação do modelo serve para testar a capacidade de generalização da RNA 

treinada, sendo de fundamental importância para a determinação da qualidade do modelo 

proposto. Nesta etapa, é feito o cálculo dos neurônios de saída a partir de um conjunto de 

entrada completamente desconhecido pela rede. Os resultados obtidos são então comparados 

aos valores conhecidos, permitindo assim avaliar se o desempenho da rede pode ou não ser 

considerado satisfatório. 

 

As RNA geralmente usam um algoritmo de aprendizagem conhecido como algoritmo 

de retro-propagação do erro, também conhecido como Regra de Delta Generalizada. Neste 
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algoritmo, os pesos sinápticos são recalculados a partir dos neurônios da camada de saída até 

a camada de entrada, de modo que o erro médio quadrático (EQM) calculado para os valores 

dos neurônios de saída seja minimizado. Isto ocorre de forma interativa até que a tolerância 

especificada para este erro seja atingida (Kovács, 1997). 

 

5.3 – PROGRAMA UTILIZADO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

 

Para a construção dos modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-

borracha foi utilizado um programa computacional conhecido como QNET. O QNET é um 

perceptron multicamadas cujo treinamento é realizado por meio do algoritmo de retro-

propagação. Este programa permite a definição de até 8 camadas intermediárias de neurônios 

e a escolha de 4 funções de ativação diferentes (sigmóide, tangente hiperbólica, secante 

hiperbólica e gaussiana). 

 

Uma das vantagens do QNET é que este programa permite quantificar a contribuição 

de cada neurônio de entrada na resposta da rede. Isto é feito automaticamente variando-se o 

valor de cada neurônio de entrada no conjunto de treinamento e calculando-se o efeito desta 

variação na resposta da rede.   

 

Durante a fase de treinamento, é necessário a escolha de dois parâmetros utilizados 

pelo algoritmo de aprendizagem para controlar o ajuste dos pesos sinápticos: o coeficiente da 

taxa de aprendizagem (λ) e o fator ψ (“momentum”). Estes parâmetros controlam o 

incremento dado aos valores de wij durante o processo de treinamento da rede pelo algoritmo 

de retro-propagação. 

 

A adoção de valores de λ elevados, ou seja, próximos de 1,0 (um), faz com que o 

treinamento da rede seja mais rápido, entretanto, aumenta a instabilidade e a possibilidade de 

não convergência numérica. Por outro lado, valores baixos de λ  geralmente melhoram a 

convergência numérica e aumentam significativamente o tempo computacional durante a 

etapa de treinamento do modelo. O fator ψ está mais relacionado com a estabilidade do 

algoritmo de retro-propagação, sendo normalmente adotados valores entre 0,8 e 0,9.  
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Os valores adotados neste trabalho para a taxa de aprendizagem λ e para o fator ψ  

foram 0,01 e 0,8, respectivamente. O programa QNET permite ao usuário controlar e alterar 

todos os parâmetros durante o processo de treinamento, de forma a melhorar a eficiência deste 

treinamento. Entretanto neste trabalho, durante o treinamento de todos os modelos, os valores 

λ e ψ foram mantidos constantes. 

 

Para a construção dos modelos de previsão das propriedades físicas estudadas foram 

utilizados os resultados dos ensaios realizados em aproximadamente 470 amostras de asfalto-

borracha obtidas a partir das combinações descritas na seção 3.5.3. Estes resultados 

correspondem apenas às amostras de asfalto-borracha confeccionadas com a borracha 

granulada obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente. A exclusão dos 

resultados dos asfaltos-borracha confeccionados com borracha criogênica ocorreu pela 

insuficiência do número de dados experimentais existentes para estes materiais.  

 

 Neste trabalho, a elaboração de cada modelo de previsão proposto para as 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha foi realizada a partir das seguintes etapas: 

1) Definição do número de neurônios das camadas de entrada e saída, dependendo das 

variáveis envolvidas no modelo. Para todos os modelos estudados, a camada de entrada é 

composta por 5 neurônios, definidos como: 

• Neurônio 1: quantidade de borracha, em percentagem (PBOR); 

• Neurônio 2: penetração do ligante convencional, em décimos de milímetro (PEN); 

• Neurônio 3: granulometria da borracha, expressa pela sua superfície específica em 

m²/kg (GRAN); 

• Neurônio 4: temperatura de fabricação, em graus Celsius (TMRA); 

• Neurônio 5: tempo de mistura, em minutos (TMPO). 

 

Para a camada de saída de cada modelo foi atribuído um único neurônio, 

representando as seguintes propriedades físicas: 

• Viscosidade rotacional medida à temperatura de fabricação, em centiPoise (VISC); 

• Ponto de amolecimento, em graus Celsius (AMOL); 

• Taxa de penetração, em percentagem (TPEN); 

• Resiliência, em percentagem (RES). 
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2) Preparação do conjunto de dados experimentais utilizados no treinamento e validação do 

modelo: o treinamento dos modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-borracha 

foi realizado com 85% dos dados experimentais disponíveis escolhidos aleatoriamente, 

ficando os 15% restantes para a utilização na etapa de validação.  

 

As redes neurais que utilizam o algoritmo de retro-propagação, como o programa 

QNET, necessitam que todos os dados utilizados no treinamento sejam normalizados entre 0 

(zero) e 1 (um), já que as diferentes funções de ativação, que calculam os valores dos 

neurônios, fornecem valores dentro deste intervalo. Além disto, o programa QNET requer a 

normalização dos dados de entrada para melhorar as características do processo de 

treinamento. 

 

O programa QNET pode fazer a normalização automática dos dados de entrada. 

Entretanto, por questões práticas, esta normalização automática não é vantajosa, já que os 

seus detalhes são omitidos ao usuário, impedindo assim a implementação do modelo em 

planilhas de cálculo, uma vez que não se conhece como os dados de entrada devem ser 

fornecidos. 

 

 Sendo assim, neste trabalho, com exceção da variável VISC, todas as variáveis 

envolvidas na elaboração dos modelos de previsão das propriedades físicas foram 

normalizadas entre 0,25 e 0,85. Para a variável VISC, o intervalo de normalização considerado 

foi de 0,15 a 0,85. Esta normalização foi feita considerando-se uma relação linear entre os 

valores máximos e mínimos de cada uma das variáveis envolvidas, conforme apresentado na  

Tabela 5.1, e os limites máximo e mínimo do intervalo de normalização.  

 

Tabela 5.1 – Valores máximos e mínimos das variáveis envolvidas na modelagem das 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha com a utilização das redes neurais artificiais 

Variáveis de entrada Variáveis de saída 

 PBOR 

(%) 

PEN 

(1/10mm) 

GRAN 

(m²/kg)

TMRA

(ºC) 

TMPO

(min) 

VISC 

(cP) 

AMOL 

(ºC) 

TPEN 

(%) 

RES 

(%) 

Máximo 30 150 13,58 210 300 28040 104,7 85,0% 72 

Mínimo 10 37,9 5,74 170 15 212,5 52,5 3,0% 9 
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3) Monitoramento simultâneo dos processos de treinamento e validação para a verificação da 

ocorrência de treinamento excessivo (“over-fitting”): o treinamento excessivo ocorre quando, 

a partir de um determinado número de iterações, o erro médio calculado no processo de 

validação aumenta, apesar da diminuição contínua deste erro durante o treinamento (Kröse & 

Smagt, 1996).  

 

4) Determinação da melhor configuração para a arquitetura da rede e da função de ativação, 

de modo que o modelo proposto forneça resultados satisfatórios; 

 

5) Determinação dos intervalos de confiança para os resultados fornecidos pelos modelos de 

previsão: estes intervalos de confiança foram obtidos a partir da distribuição dos resíduos 

entre os valores medidos e os valores fornecidos pela rede na fase de validação, sendo 

calculados pela seguinte expressão: 

 

 CALMEDx VVd −=  (5.5) 

Onde: 

dx: resíduo entre o valor medido e o valor calculado para a variável x pelo modelo de 

previsão; 

VMED: valor medido da variável x; 

VCAL: valor calculado para a variável x pelo modelo de previsão. 

 

 Na determinação dos intervalos de confiança foi considerada a hipótese de que os 

resíduos determinados para cada modelo distribuem-se segundo a curva Normal ou de Gauss. 

A confirmação desta hipótese foi feita por meio da realização de testes de aderência nas 

distribuições dos resíduos obtidos para os diferentes modelos estudados neste trabalho, 

conforme apresentado no Apêndice C. Estes testes consistem na verificação do grau de 

adequação dos dados amostrais a um modelo teórico de probabilidade qualquer (Assis et al., 

2001).  

 

Nestas condições de Normalidade das curvas de distribuição dos resíduos, o intervalo 

de confiança para a média dos resíduos, considerando-se um nível de confiança igual a     

100(1 – α) pode ser calculado como (Assis et al., 2001): 
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n
szdVV

n
szd xCALREALx 2/2/ . αα +≤−≤−  (5.6) 

Onde: 

xd : média aritmética dos desvios calculados para cada modelo; 

zα/2: variável aleatória da distribuição de Gauss, para a qual a probabilidade de ocorrência de 

um valor  x  < zα/2 é de 100(1 – α), ou seja, P(x < zα/2) = 100(1 – α); 

s: desvio-padrão da amostra; 

n: tamanho da amostra. 

 

 Levando-se em consideração os limites do intervalo de confiança, a Equação 5.6 pode 

ainda ser escrita de uma forma mais simplificada como: 

 

 LSVVLI CALMED ≤−≤  (5.7) 

Onde: 

LS e LI: limites superior e inferior do intervalo de confiança descrito pela Equação 5.6. 

 

 Adicionando-se a todos os termos da Equação 5.7 a variável VCAL , esta equação pode 

ser re-escrita como: 

 

 VCAL + LI ≤ VMED ≤ VCAL + LS, (5.8) 

 

 A Equação 5.8 permite determinar o intervalo dentro do qual se encontra o valor 

medido (VMED) de uma propriedade física qualquer, a partir do valor calculado (VCAL) pelo 

modelo de previsão elaborado para esta propriedade física, com um nível de confiança de 

100(1 – α)%.  

 

6) Listagem dos parâmetros (pesos sinápticos e limiares) característicos de cada modelo após 

o processo de treinamento do modelo considerado ideal para a previsão de cada uma das 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha. 
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5.4 – MODELO DE PREVISÃO DA VISCOSIDADE ROTACIONAL 

 

O modelo apresentado nesta seção tem por objetivo determinar o valor da viscosidade 

rotacional dos asfaltos-borracha e pode ser de uma forma simplificada representado como: 

 

 VISC = f(PBOR, PEN, GRAN, TMRA,  TMPO) (5.9) 

 

A elaboração do modelo consistiu na escolha da arquitetura de rede e da função de 

ativação dos neurônios. Para isto, foram estudadas algumas configurações de rede com 

diferentes arquiteturas. Para a ativação dos neurônios, foi adotada a função sigmóide, pois 

dentro das funções testadas, foi a que forneceu os melhores resultados. Para a escolha da 

arquitetura ideal da rede foram considerados os seguintes casos: 

• Arquitetura 1: 5 neurônios na camada de entrada, 11 neurônios na camada 

intermediária e 1 neurônio na camada de saída (A:5-11-1); 

• Arquitetura 2: 5 neurônios na camada de entrada, 8 neurônios na camada intermediária 

e 1 neurônio da camada de saída (A:5-8-1); 

• Arquitetura 3: 5 neurônios na camada de entrada, 5 neurônios na camada intermediária 

e 1 neurônio da camada de saída (A:5-5-1); 

 

Para cada uma destas arquiteturas, o processo de treinamento foi interrompido após 

um determinado número de iterações para a utilização dos pesos sinápticos na previsão dos 

valores da viscosidade a partir dos dados de entrada existentes no conjunto de validação. Este 

procedimento teve por objetivo identificar para cada uma das arquiteturas estudadas qual o 

número de iterações a partir do qual se inicia o processo de treinamento excessivo (“over-

fitting”). 

 

Os resultados da Figura 5.2 e da Figura 5.3 mostram a evolução do coeficiente de 

determinação calculado entre os valores fornecidos pela rede e os valores medidos da 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha durante as fases de treinamento e validação, 

respectivamente. Estes resultados mostram que o treinamento excessivo é observado apenas 

na rede neural com arquitetura A:5-11-1. Isto fica caracterizado com a diminuição do 

coeficiente de determinação na fase de validação, para um número de iterações superior a 

200.000, enquanto que  na fase de treinamento este parâmetro tende a estabilizar.  
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Para as demais configurações, enquanto o valor de R² na fase de treinamento continua 

aumentando, na fase de validação observa-se que o mesmo tende a estabilizar a partir de um 

certo número de iterações. Pode-se observar ainda que durante a fase de treinamento não 

houve grandes diferenças entre as correlações calculadas para os três modelos estudados. 

Entretanto, na fase de validação as diferenças observadas entre as correlações obtidas para as 

diferentes arquiteturas de rede foram significativas, conforme pode ser observado na Figura 

5.3.  
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Figura 5.2 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) com o número de iterações na fase 

de treinamento do modelo de previsão da viscosidade rotacional 
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Figura 5.3 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) na fase de validação com o 

número de iterações para o qual a rede foi treinada, nos modelos de previsão da viscosidade 

rotacional 
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Estes resultados mostram ainda que a RNA com arquitetura 5-11-1 é a única para a 

qual pode ser observada uma igualdade entre o valor de R² calculado na fase de treinamento 

com aquele calculado na fase de validação. Para as demais arquiteturas testadas, o 

desempenho durante a fase de validação foi significativamente inferior ao verificado durante 

o treinamento.  

 

Por estas razões, a rede neural de arquitetura 5-11-1, mostrada na Figura 5.4, com 

neurônios ativados pela função sigmóide foi escolhida para a modelagem da viscosidade 

rotacional dos asfaltos-borracha. É interessante notar a necessidade da utilização de um 

número de neurônios na camada intermediária relativamente grande. Isto é tipicamente 

característico de fenômenos complexos de difícil determinação, que necessitam de uma rede 

de neurônios mais complexa para o aprendizado do fenômeno estudado. 
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Figura 5.4 – Arquitetura do modelo de previsão da viscosidade rotacional dos asfaltos-

borracha 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação (R²) calculado na fase de treinamento, 

após 200.000 iterações, e na fase de validação foi de 0,89. A Figura 5.5 e a Figura 5.6 

mostram a comparação entre os valores da viscosidade rotacional calculados pela rede, nas 

fases de treinamento e validação, e os valores medidos, respectivamente. 
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Figura 5.5 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos da 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha na fase de treinamento 
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Figura 5.6 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos da 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha na fase de validação 

 

 Considerando os resíduos calculados a partir dos resultados apresentados na Figura 

5.6, pode-se determinar o intervalo de confiança para os valores obtidos pelo modelo de 

previsão da viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha. A expressão seguinte apresenta o 

intervalo de confiança para o valor medido da viscosidade rotacional (VISCMED), em função 

do valor calculado pela rede (VISCCAL), para um nível de confiança de 95% (z0,025): 

 

 VISCCAL – 204,6 ≤ VISCMED ≤ VISCCAL + 328,0 (5.10) 
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 A Equação 5.10 indica que 95% das previsões realizadas pelo modelo para a 

viscosidade rotacional apresentarão um erro máximo de 328,0 cP para mais ou 204,6 para 

menos em relação ao valor medido. Levando-se em conta a grande variação dos resultados 

dos ensaios de viscosidade rotacional por meio do viscosímetro Brookfield realizados nas 

amostras de asfalto-borracha, estes limites podem ser considerados satisfatórios. 

 

A Tabela 5.2 apresenta os valores percentuais da contribuição de cada uma das 

variáveis de entrada na resposta da rede para o modelo mostrado na Figura 5.4. Estes 

resultados mostram que a percentagem de borracha incorporada, o tipo de ligante asfáltico 

empregado e o tempo de mistura são as variáveis que mais afetam o comportamento da 

viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha. O baixo valor obtido para a contribuição da 

temperatura de fabricação (TMRA) pode ser explicado pelo fato de que nesta variável está 

implícita tanto a temperatura de fabricação, como a temperatura de ensaio utilizada na 

determinação da viscosidade dos asfaltos-borracha estudados. 

 

Tabela 5.2 – Contribuição das variáveis de entrada na viscosidade rotacional dos asfaltos-

borracha calculada pelo programa QNET 

Neurônio-variável PBOR PEN GRAN TMRA TMPO 

Contribuição (%) 25,69 23,93 16,85 10,61 22,92 

 

A Tabela 5.3 apresenta os valores dos pesos sinápticos (wij) e dos limiares (θi) obtidos 

após o treinamento do modelo adotado para a previsão da viscosidade rotacional dos asfaltos-

borracha. O conhecimento destes valores, juntamente com a utilização das Equações 5.1 a 5.4 

permitem a implementação do modelo de previsão proposto em uma planilha de cálculo 

qualquer. 
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Tabela 5.3 – Pesos sinápticos (wij)  e dos limiares entre as camadas constituintes do modelo de 

previsão da viscosidade rotacional obtidos após o treinamento da rede 

Camada de entrada Camada de saída  

PBOR PEN GRAN TMRA TMPO θi VISC θi

1 -0,63168 -0,28759 0,51557 0,49413 0,62821 0,21055 -1,19727 0,01832

2 -1,26098 -1,35561 -0,57342 0,51144 0,36114 -0,18472 1,77299 0,01832

3 -7,19163 3,66938 -3,89966 2,97019 -2,11382 6,59145 -7,67572 0,01832

4 -1,27274 -0,67093 -0,35210 0,35004 0,01632 -0,42834 1,08844 0,01832

5 -1,56170 -0,55261 -0,26915 0,32801 -0,3455 -0,44687 1,03877 0,01832

6 5,27219 1,54604 -0,90616 0,22079 1,2375 -3,79911 3,13107 0,01832

7 5,78707 -0,03446 1,53886 -1,15705 -8,71955 -2,78745 -9,86289 0,01832

8 -8,6777 -0,28814 -3,44012 0,77182 8,30483 5,04689 -4,70993 0,01832

9 -0,9886 0,59695 2,62893 -1,7400 -2,15301 1,53638 2,26251 0,01832

10 -0,52619 -3,04545 0,95499 0,30012 0,12326 0,42248 2,06277 0,01832

C
am

ad
a 

in
te

rm
ed

iá
ri

a 

11 -5,71062 13,44465 -3,94521 1,78220 -2,02413 3,65098 8,10493 0,01832

 

5.5 – MODELO DE PREVISÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO 

 

Neste modelo, o ponto de amolecimento é representado pela seguinte expressão, em 

função das variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-borracha: 

 

 AMOL = f(PBOR, PEN, GRAN, TMRA,  TMPO) (5.11)  

  

A elaboração do modelo de previsão do ponto de amolecimento também foi feita a 

partir do estudo do desempenho de três arquiteturas de rede diferentes (A:5-11-1, A:5-8-1 e 

A:5-5-1). A escolha da melhor arquitetura de rede para o modelo foi feita em função do valor 

do coeficiente de determinação (R²) calculado na fase de validação.  

 

Em cada uma destas configurações, o coeficiente R² obtido no treinamento e na 

validação foi monitorado para a verificação da ocorrência de treinamento excessivo (“over-

fitting”). Isto permite determinar o número de iterações na fase de treinamento que fornece o 

melhor desempenho da rede na fase de validação. Para todas as configurações de rede 

estudadas foi utilizada a função sigmóide para a ativação dos neurônios das diferentes 

camadas.  
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 Os resultados apresentados na Figura 5.7 mostram a evolução do coeficiente de 

determinação (R²) calculado entre os valores fornecidos pela rede com o número de iterações 

durante a fase de treinamento. Pode-se verificar que praticamente não existem diferenças 

entre as correlações obtidas para as três arquiteturas de rede estudadas. Além disto, o 

crescimento de R² ocorreu de forma mais significativa nas primeiras 80.000 iterações, ficando 

praticamente estável a partir deste ponto.  
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Figura 5.7 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) com o número de iterações na fase 

de treinamento do modelo de previsão do ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha 

 

Ao contrário do que ocorreu na elaboração do modelo de previsão da viscosidade 

rotacional, a comparação dos resultados apresentados na Figura 5.7 e na Figura 5.8 não 

mostram a diminuição do coeficiente R² na fase de validação a partir de um determinado 

número de iterações, para nenhum dos três modelos estudados. Os resultados apresentados na 

Figura 5.8 mostram apenas que há uma tendência de estabilização da correlação obtida na 

validação com o decorrer do processo de treinamento. 
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Figura 5.8 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) na fase de validação com o 

número de iterações para o qual a rede foi treinada, nos modelos de previsão do ponto de 

amolecimento 

 

 Como os resultados da Figura 5.7 não mostraram diferenças para o coeficiente R² na 

fase de treinamento, e os da Figura 5.8 não indicaram a ocorrência de treinamento excessivo, 

a escolha da arquitetura de rede para o modelo de previsão do ponto de amolecimento foi feita 

em função do maior valor para o coeficiente de determinação obtido na fase de validação. 

Sendo assim, para o modelo estudado foi adotada a rede neural com arquitetura A:5-8-1, 

mostrada esquematicamente na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Arquitetura do modelo de previsão do ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha 
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Para este modelo, os valores dos coeficientes de determinação (R²) calculados na fase 

de treinamento, após 80.000 iterações, e na fase de validação foram de 0,96 e 0,94, 

respectivamente. A Figura 5.10 e a Figura 5.11 mostram a qualidade do modelo por meio da 

relação entre os valores calculados e os valores experimentais utilizados durante o 

treinamento e na validação da rede. 
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Figura 5.10 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos do ponto 

de amolecimento dos asfaltos-borracha na fase de treinamento 
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Figura 5.11 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos do ponto 

de amolecimento dos asfaltos-borracha na fase de validação 

 

 O intervalo de confiança para o valor medido do ponto de amolecimento (AMOLMED), 

em função do valor calculado pela rede (AMOLCAL), considerando-se os resíduos dos 
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resultados apresentados na Figura 5.11 e um nível de confiança de 95% (z0,025), pode ser 

expresso como: 

 AMOLCAL –0,8 ≤ AMOLMED ≤ AMOLCAL + 0,3 (5.12) 

 

 A Equação 5.12 indica que 95% das previsões realizadas pelo modelo para o ponto de 

amolecimento dos asfaltos-borracha apresentarão um erro máximo de 0,3ºC para mais, ou 

0,8ºC para menos, em relação ao valor medido. Estes baixos valores para os limites do 

intervalo de confiança refletem a boa reprodutibilidade conseguida nos ensaios de ponto de 

amolecimento. 

 

A Tabela 5.4 apresenta os valores percentuais da contribuição de cada uma das 

variáveis de entrada no ponto de amolecimento calculado pela rede. Segundo os resultados 

fornecidos pelo programa QNET, o tipo de ligante asfáltico foi a variável que mais contribuiu 

para o ponto de amolecimento, seguida do tempo de mistura e da percentagem de borracha. 

As duas variáveis que menos contribuem para a resposta da rede são a temperatura de 

fabricação e a granulometria de borracha. 

 

Tabela 5.4 – Contribuição das variáveis de entrada no ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha calculado pelo programa QNET 

Neurônio-variável PBOR PEN GRAN TMRA TMPO 

Contribuição (%) 23,57 30,50 14,16 6,61 24,76 

 

É importante fazer aqui um paralelo entre os resultados apresentados na Tabela 5.4 

com as análises realizadas no Capítulo 4 a respeito da influência das variáveis do processo de 

fabricação sobre o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha. Fazendo-se esta 

comparação, pode-se notar que os resultados fornecidos pela rede são coerentes com os 

resultados experimentais já discutidos anteriormente.  

 

Por exemplo, segundo as análises realizadas a respeito dos resultados apresentados na 

Figura 4.12 (c), o ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha é significativamente 

influenciado pela perda das frações leves existentes na fase asfáltica. Isto explica a grande 

contribuição da variável PEN, relacionada ao tipo de ligante asfáltico convencional, na 

resposta da rede, uma vez que a penetração do ligante é fortemente dependente da quantidade 

de óleos aromáticos existentes neste material.  
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A quantidade de borracha incorporada (PBOR) e o tempo de mistura (TMPO) têm 

praticamente a mesma influência no ponto de amolecimento calculado pela rede. Isto ocorre 

devido ao fato de que quanto maior a percentagem de borracha e o tempo de mistura a 

elevadas temperaturas, maior será a perda dos compostos voláteis, seja por absorção pelas 

partículas de borracha, seja por evaporação a elevadas temperaturas.  

 

Os resultados experimentais apresentados nas Figuras 4.8 e 4.9 confirmam a pequena 

contribuição da granulometria da borracha (GRAN) e da temperatura de fabricação dos 

asfaltos-borracha (TMRA) na resposta da rede. Todas estas considerações vêm confirmar a 

capacidade de aprendizagem dos modelos obtidos com as redes neurais artificiais, 

especialmente quando se utiliza uma base de dados bastante variada, como a utilizada neste 

trabalho. 

  

A Tabela 5.5 apresenta os valores dos pesos sinápticos (wij) entre as diferentes 

camadas de neurônios da rede adotada como modelo de previsão do ponto de amolecimento 

dos asfaltos-borracha.  

 

Tabela 5.5 – Pesos sinápticos (wij)  e dos limiares entre as camadas constituintes do modelo de 

previsão do ponto de amolecimento obtidos após o treinamento da rede 

Camada de entrada Camada de saída 
 

PBOR PEN GRAN TMRA TMPO θi AMOL θi

1 -4,07705 0,11852 -1,87569 -0,52815 -1,30302 4,99430 -4,02599 1,43533 

2 2,46349 0,70125 -2,37232 0,89173 -7,82580 -1,34914 -6,14967 1,43533 

3 -0,61290 -0,10211 -0,47972 0,63933 0,70253 -0,43962 2,26911 1,43533 

4 -0,37299 -2,19534 -1,73635 3,47584 1,64004 -1,74750 -2,63156 1,43533 

5 -2,14295 7,96200 -0,64029 -1,23018 -1,20245 0,27750 -5,51486 1,43533 

6 -1,24351 -1,68589 1,87238 -1,99399 3,04622 2,36196 -3,18925 1,43533 

7 -2,12215 0,36636 3,21380 -0,83591 -2,63437 5,62364 -2,32965 1,43533 C
am

ad
a 

in
te

rm
ed
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ri
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8 -1,87092 12,92080 -0,98743 -0,36410 -1,09781 0,08246 11,51550 1,43533 
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5.6 – MODELO DE PREVISÃO DA REDUÇÃO DA PENETRAÇÃO PRODUZIDA 

PELA INCORPORAÇÃO DA BORRACHA AO LIGANTE ASFÁLTICO 

 

Para a elaboração de um modelo que permita estimar a penetração das amostras de 

asfalto-borracha foi empregada a taxa de redução percentual da penetração do ligante 

produzida pela incorporação da borracha granulada, definida na seção 4.6 e denominada neste 

trabalho de taxa de penetração. A expressão seguinte mostra esquematicamente como a taxa 

de penetração é calculada a partir das variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-

borracha pelo o modelo elaborado com a utilização das redes neurais artificiais: 

 

 TPEN = f(PBOR, PEN, GRAN, TMRA,  TMPO) (5.13) 

 

 Para a elaboração do modelo de previsão foram adotados os mesmos procedimentos 

realizados durante a construção dos modelos de previsão da viscosidade rotacional e do ponto 

de amolecimento. A Figura 5.12 mostra a evolução do coeficiente de determinação (R²) com o 

número de iterações realizadas durante a fase de treinamento das três configurações de rede 

estudadas (A:5-11-1, A:5-8-1 e A:-5-5-1). Para a ativação dos neurônios das diferentes 

camadas também foi adotada a função sigmóide. 

 

Estes resultados mostram que durante a fase de treinamento, praticamente não 

existiram diferenças entre o desempenho das três configurações de rede estudadas. O mesmo 

pode ser observado para os resultados obtidos na fase de validação, mostrados na Figura 5.13. 
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Figura 5.12 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) com o número de iterações na 

fase de treinamento do modelo de previsão da taxa de penetração dos asfaltos-borracha 
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Figura 5.13 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) na fase de validação com o 

número de iterações para o qual a rede foi treinada, nos modelos de previsão da taxa de 

penetração 

 

 É interessante observar os elevados valores das correlações obtidas tanto na fase de 

treinamento, como na fase de validação para todas as configurações estudadas para o modelo 

de previsão da taxa de penetração dos asfaltos-borracha. Apesar das semelhanças observadas 

entre os resultados obtidos, para o modelo de previsão da taxa de penetração dos asfaltos-

borracha foi adotada a arquitetura de rede A:5-8-1, mostrada na Figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Arquitetura do modelo de previsão da taxa de penetração dos asfaltos-borracha 

 

Este modelo foi aquele que apresentou um valor para R² ligeiramente superior, em 

relação às outras arquiteturas de rede testadas, para o treinamento realizado com 200.000 

iterações. Os valores das correlações calculadas na fase de treinamento e na fase de validação 
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foram de 0,96 e 0,92, respectivamente. A Figura 5.15 e a Figura 5.16 apresenta graficamente 

as diferenças entre os valores calculados pelo modelo adotado e os valores reais nas fases de 

treinamento e validação, respectivamente. 
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Figura 5.15 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores reais da taxa de 

penetração dos asfaltos-borracha na fase de treinamento 
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Figura 5.16 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores reais da taxa de 

penetração dos asfaltos-borracha na fase de validação 

 

 O intervalo de confiança para o valor real da taxa de penetração (TPENREAL), em 

função do valor calculado pela rede (TPENCAL), considerando-se os resíduos dos resultados 

apresentados na Figura 5.16 e um nível de confiança de 95% (z0,025), pode ser expresso como: 

 

 TPENCAL – 1,0% ≤ TPENREAL ≤ TPENCAL + 2,2% (5.14) 
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 A Equação 5.14 indica que 95% das previsões realizadas pelo modelo para a taxa de 

penetração dos asfaltos-borracha apresentarão um erro máximo de 2,2% para mais, ou 1,0% 

para menos, em relação ao valor medido.  

 

A Tabela 5.6 apresenta os valores percentuais da contribuição de cada uma das 

variáveis de entrada no valor calculado pelo modelo para a taxa de penetração dos asfaltos-

borracha. Estes resultados também apresentam o tipo de ligante asfáltico convencional como a 

variável com maior contribuição na taxa de penetração dos asfaltos-borracha, estando 

portanto, de acordo com os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais mostrados Figura 

4.12(a).  

 

A influência equiparada das variáveis PBOR e TMPO expressam a diminuição da 

penetração dos ligantes com o aumento da percentagem de borracha incorporada ao ligante 

asfáltico convencional e com o tempo de mistura empregado no processo de fabricação. Por 

outro lado, conforme já apresentado anteriormente nas Figuras 4.8(c) e 4.9(c), a influência da 

granulometria da borracha granulada e da temperatura de fabricação na penetração dos 

asfaltos-borracha é muito pequena. 

  

Tabela 5.6 – Contribuição das variáveis de entrada na taxa de penetração dos asfaltos-

borracha calculada pelo programa QNET 

Neurônio-variável PBOR PEN GRAN TMRA TMPO 

Contribuição (%) 15,59 54,42 8,81 8,14 13,04 

 

Na Tabela 5.7 estão apresentados os valores dos pesos sinápticos (wij) entre as 

diferentes camadas de neurônios e dos limiares (θi) dos neurônios da camada intermediária 

para a rede adotada como modelo de previsão da taxa de penetração dos asfaltos-borracha.  
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Tabela 5.7 – Pesos sinápticos (wij)  e dos limiares entre as camadas constituintes do modelo de 

previsão da taxa de penetração dos asfaltos-borracha obtidos após o treinamento da rede 

Camada de entrada Camada de saída 
 

PBOR PEN GRAN TMRA TMPO θi TPEN θi

1 0,67511 7,36116 -1,26030 -1,66576 1,73808 -2,56708 -4,52212 1,11253 

2 5,05434 3,65034 -0,94536 -4,34396 1,93036  -1,14759 -2,41483 1,11253 

3 -1,13192 -2,25775 -1,00537 -1,19560 -3,12584 2,29700 -4,86983 1,11253 

4 1,03336 3,05275 -3,13796 -0,96257 4,72522 -0,83839 -2,98498 1,11253 

5 -0,15798 14,68170 -1,01408 -1,19867 -1,38116 0,16478 10,79040 1,11253 

6 -8,26765 -3,10312 -0,19147 0,79025 -1,35795 5,07887 -3,08869 1,11253 

7 -1,77599 -2,83059 1,76618 2,74519 -0,60694 0,04464 -3,23528 1,11253 C
am

ad
a 

in
te

rm
ed

iá
ri

a 

8 2,71250 -9,84049 3,49539 2,89604 -4,17534 0,13501 -3,38258 1,11253 

 

5.7 – MODELO DE PREVISÃO DA RESILIÊNCIA 

 

O valor da resiliência calculado pelo modelo proposto a seguir, corresponde à 

recuperação elástica dos asfaltos-borracha medida segundo a ASTM D5329. 

Esquematicamente, este modelo pode ser expresso como: 

 

 RES = f(PBOR, PEN, GRAN, TMRA,  TMPO) (5.15) 

 

 A Figura 5.17 apresenta a evolução com o número de iterações das correlações obtidas 

para as três arquiteturas de rede estudadas (A:5-11-1, A:5-8-1 e A:5-5-1) durante a fase de 

treinamento. Para a ativação dos neurônios empregada foi utilizada a função sigmóide. De 

acordo com estes resultados, praticamente não pode ser observada nenhuma diferença entre os 

desempenhos das três configurações de rede estudadas durante a fase de treinamento. 

 

 Com relação aos resultados obtidos na fase de validação, apresentados na Figura 5.18, 

pode-se observar que existem pequenas diferenças entre o desempenho das três arquiteturas 

estudadas. Entretanto, estas diferenças não são significativas a ponto de indicar qual a melhor 

arquitetura de rede para o modelo de previsão da resiliência dos asfaltos-borracha.  
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Figura 5.17 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) com o número de iterações na 

fase de treinamento do modelo de previsão da resiliência dos asfaltos-borracha 
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Figura 5.18 – Evolução do coeficiente de determinação (R²) na fase de validação com o 

número de iterações para o qual a rede foi treinada, nos modelos de previsão da resiliência 

  

Ao contrário dos modelos de previsão apresentados anteriormente (viscosidade 

rotacional, ponto de amolecimento e taxa de penetração), os resultados da Figura 5.17 e da 

Figura 5.18 mostram uma grande diferença entre as correlações obtidas nas fases de 

treinamento e validação para as três arquiteturas de rede testadas. Estas diferenças podem ter 

ocorrido devido à presença de ruído no conjunto de dados utilizados na elaboração do modelo. 

Estes ruídos podem estar relacionados ao controle dos parâmetros de ensaio, já que todos os 

ensaios de resiliência foram realizados manualmente. 

 

 Mantendo-se o mesmo critério adotado para os modelos anteriores, para a 

representação do modelo de previsão da resiliência foi escolhida a rede neural com arquitetura 

A:5-8-1, esquematicamente mostrada na Figura 5.19. Esta configuração foi a que apresentou o 
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maior valor para o coeficiente R² na fase de validação, considerando-se os valores dos pesos 

sinápticos obtidos após 100.000 iterações no processo de treinamento.  
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Neurônio de saída

Neurônios de entrada

RES
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Figura 5.19 – Arquitetura do modelo de previsão da resiliência dos asfaltos-borracha 

 

Os valores das correlações calculadas na fase de treinamento e na fase de validação 

foram de 0,90 e 0,77, respectivamente. Estes valores pode ser melhor entendidos a partir dos 

resultados apresentados na Figura 5.20 e na Figura 5.21. Apesar da dispersão mostrada nestas 

figuras, os resultados fornecidos pelo modelo escolhido para a previsão da resiliência dos 

asfaltos-borracha podem ser considerados satisfatórios.  
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Figura 5.20 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos da 

resiliência dos asfaltos-borracha na fase de treinamento 

 

 136



0

20

40

60

80

0 20 40 60

Resiliência medida (%)

Re
sil

iê
nc

ia
 c

al
cu

la
da

 (%
)

80

 
Figura 5.21 – Correlação entre os valores calculados pela rede e os valores medidos da 

resiliência dos asfaltos-borracha na fase de validação 

 

O intervalo de confiança para o valor medido da resiliência (RESMED), em função do 

valor calculado pela rede (RESCAL), considerando-se os resíduos dos resultados apresentados 

na Figura 5.21 e um nível de confiança de 95% (z0,025), pode ser expresso como: 

 

 RESCAL – 0,6% ≤ RESMED ≤ RESCAL + 1,8% (5.16) 

 

 A Equação 5.16 indica que 95% das previsões realizadas pelo modelo de previsão para 

a resiliência dos asfaltos-borracha apresentarão um erro máximo de 1,8% para mais, ou 0,6% 

para menos, em relação ao valor medido.  

 

 A Tabela 5.8 apresenta os valores das contribuições de cada uma das variáveis de 

entrada na resposta do modelo, determinados pelo programa QNET. Mais uma vez, pode-se 

observar que as principais variáveis responsáveis pela resiliência dos asfaltos-borracha são o 

tipo de ligante asfáltico convencional, a percentagem de borracha incorporada e o tempo de 

mistura empregado no processo de fabricação.  

 

A pequena contribuição da granulometria da borracha já era esperada, pois já havia 

sido detectada nas análises realizadas anteriormente. Entretanto, com base nos resultados da 

Figura 4.9 (d), apresentada no Capítulo 4, esperava-se que a variável TMRA (temperatura de 

fabricação) apresentasse uma maior contribuição na resposta da rede.  
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Tabela 5.8 – Contribuição das variáveis estudadas na resiliência dos asfaltos-borracha 

calculada pelo programa QNET 

Neurônio-variável PBOR PEN GRAN TMRA TMPO 

Contribuição (%) 25,53 38,82 8,26 5,03 22,36 

 

Na Tabela 5.9 estão apresentados os valores dos pesos sinápticos (wij) entre as 

diferentes camadas de neurônios e dos limiares (θi) dos neurônios da camada intermediária 

para rede adotada como modelo de previsão da resiliência dos asfaltos-borracha.  

 

Tabela 5.9 – Pesos sinápticos (wij)  e dos limiares entre as camadas constituintes do modelo de 

previsão da resiliência dos asfaltos-borracha obtidos após o treinamento da rede 

Camada de entrada Camada de saída 
 

PBOR PEN GRAN TMRA TMPO θi RES θi

1 -0,29017 -0,32161 -3,08127 -2,83250 0,23368 2,67687 2,69678 -0,87969 

2 0,86954 2,32500 -0,87042 -0,08610 -0,49052 -0,09690 2,50108 -0,87969 

3 1,82721 -0,95265 0,39968 -0,19751 0,88060 0,50863 -1,19373 -0,87969 

4 0,16477 -0,11860 -0,84405 -0,53415 0,13227 -0,25938 -0,03859 -0,87969 

5 -1,41880 0,87240 0,13132 -0,90662 -5,38716 2,58664 4,54542 -0,87969 

6 1,18696 1,52546 -0,05441 -0,83748 -6,40068 -0,81545 -6,11505 -0,87969 

7 -4,50847 -5,32880 -2,52461 -1,91333 -3,84361 6,54968 -5,40676 -0,87969 C
am

ad
a 

in
te

rm
ed

iá
ri

a 

8 -4,98431 8,83215 -2,17053 -1,51125 -1,63377 -3,73666 -8,30556 -0,87969 

 

 

5.8 – CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos na elaboração dos modelos de previsão das propriedades físicas 

dos asfaltos-borracha a partir do conhecimento das variáveis do processo de fabricação destes 

ligantes foram bastante satisfatórios. Os parâmetros obtidos no processo de aprendizagem (wij 

e θi), e apresentados nas seções anteriores, permitem a implementação dos modelos a partir de 

planilhas de cálculo comuns, dispensando a utilização do programa QNET com o qual estes 

modelos foram elaborados.  

 

 Além dos elevados valores obtidos para as correlações, tanto na etapa de treinamento, 

como na validação, os valores fornecidos pelo programa QNET para a contribuição de cada 
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variável de entrada na resposta da rede estiveram coerentes com as análises realizadas no 

Capítulo 4 sobre a influência das variáveis do processo de fabricação nas propriedades físicas 

dos asfaltos-borracha. Isto mostra a eficiência e a grande capacidade de aprendizagem das 

redes neurais artificiais, principalmente quando elaboradas a partir de um conjunto de dados 

bastante amplo e variado. 

 

 Considerando as faixas de valores apresentadas por cada uma das variáveis estudadas, 

pode-se concluir que estes modelos podem ser utilizados para uma grande variedade de 

materiais e situações. Entretanto, a sua utilização deve ser restrita ao caso em que sejam 

empregadas borrachas granuladas fabricadas pelo processo de moagem a temperatura 

ambiente e asfaltos-borracha obtidos via úmida. Entretanto, estes modelos podem ainda ser 

implementados com resultados laboratoriais obtidos em amostras de asfalto-borracha 

confeccionadas com a borracha criogênica. 

  

 A modelagem das propriedades físicas dos asfaltos-borracha mostrou a grande 

complexidade envolvida no comportamento da viscosidade rotacional em relação às demais 

propriedades físicas estudadas. Isto pode ser verificado pela maior quantidade de neurônios na 

camada intermediária necessária para o aprendizado da viscosidade pela rede.  

 

Modelos como aqueles apresentados neste trabalho podem ser de grande utilidade em 

termos práticos para as empresas produtoras de asfalto-borracha, pois permitem a escolha do 

tipo e quantidade dos ingredientes básicos (asfalto e borracha), bem como o controle das 

variáveis de produção (tempo e temperatura de mistura), de modo a enquadrar as propriedades 

físicas desejadas para o produto final nas normas da ASTM D6114/97. 
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CAPÍTULO 

6 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS COM ASFALTO- BORRACHA 
 

6.1 –  INTRODUÇÃO 

 

Para o completo entendimento da influência das variáveis do processo de fabricação 

no comportamento dos asfaltos-borracha é necessário, além do estudo de suas propriedades 

físicas, o conhecimento das propriedades mecânicas das misturas asfálticas confeccionadas 

com estes ligantes modificados.  

 

Este capítulo consiste na apresentação e análise dos resultados dos ensaios mecânicos 

realizados nas misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com 

diferentes configurações de asfalto-borracha, obtidos pelo processo úmido. As principais 

variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-borracha considerados foram: o tempo e a 

temperatura de mistura, a percentagem e o tipo de borracha granulada empregada.  

 

Apesar de algumas vezes serem feitas comparações entre as misturas asfálticas de 

graduação contínua e descontínua confeccionadas com o mesmo tipo de ligante asfáltico, este 

trabalho não tem por objetivo estudar o efeito da graduação das misturas no seu 

comportamento mecânico. O emprego de misturas asfálticas com granulometrias diferentes 

serviu apenas para verificar o comportamento de cada tipo de mistura quando confeccionadas 

com diferentes tipos de ligantes asfálticos modificados com borracha. 

 

Os ensaios mecânicos realizados neste trabalho, descritos anteriormente no Capítulo 3, 

permitiram estudar as características das misturas asfálticas modificadas com borracha 

relacionadas à resistência à tração e fadiga, flexibilidade e afundamento nas trilhas de roda. 

Estes ensaios foram: resistência à tração indireta por compressão diametral, módulo resiliente, 

vida de fadiga e o ensaio de cisalhamento cíclico a altura constante para avaliação da 

resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas. Os resultados empregados na 

construção dos gráficos apresentados neste capítulo estão apresentados no Apêndice D. 
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6.2 –  DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE ASFALTO-BORRACHA UTILIZADOS 

 

Os diferentes tipos de asfalto-borracha empregados na confecção das misturas de 

graduação contínua e descontínua estudadas neste trabalho foram: 

• Asfalto-borracha 1 (AB-1): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 170ºC, durante 60 minutos; 

• Asfalto-borracha 2 (AB-2): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 190ºC, durante 60 minutos; 

• Asfalto-borracha 3 (AB-3): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 210ºC, durante 60 minutos; 

• Asfalto-borracha 4 (AB-4): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 210ºC, durante 300 minutos; 

• Asfalto-borracha 5 (AB-5): confeccionado com 25% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 210ºC, durante 300 minutos; 

• Asfalto-borracha 6 (AB-6): confeccionado com 21% da borracha CRM 5 (obtida pelo 

processo criogênico), a 190ºC, durante 60 minutos. 

 

Estes 6 tipos de asfalto-borracha foram escolhidos para a confecção das misturas 

asfálticas estudadas neste trabalho pelo fato de englobar todas as variáveis que se pretende 

estudar, ou seja, a percentagem e o tipo de borracha, a temperatura de fabricação e o tempo de 

mistura empregados na obtenção dos asfaltos-borracha. 

 

O ligante asfáltico convencional empregado na confecção dos asfaltos-borracha 

listados acima foi o CAP 50/70. A Tabela 6.1 apresenta os resultados dos ensaios de 

caracterização das propriedades físicas dos asfaltos-borracha e do ligante asfáltico 

convencional empregados na confecção das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua estudadas neste capítulo. Os valores da viscosidade rotacional, medida pelo 

viscosímetro Brookfield, dos asfaltos-borracha apresentados na Tabela 6.1 foram 

determinados para a temperatura de fabricação destes materiais, razão pela qual, a 

temperatura de ensaio não está especificada nesta tabela. 
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Tabela 6.1 – Caracterização dos ligantes empregados no estudo do comportamento mecânico 

das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua 

Propriedades físicas AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 AB-5 AB-6 
CAP 

50/70

Viscosidade rotacional 

(cP) 
9480 8400,0 5680 4280 8000 3640 - 

Penetração a 25ºC, 100g, 

5s (1/10 mm) 
19,0 18,3 17,0 23,0 24,5 17,3 52,0 

Ponto de amolecimento  

(ºC) 
77,5 82,5 86,5 89,8 96,6 76,0 50,6 

Resiliência a 25ºC (%) 63,0 59,0 58,0 39,0 48,0 60,0 14,0 

 

6.3 –  RESULTADOS DOS ESTUDOS DE DOSAGEM 

 

A Figura 6.1 e a Figura 6.2 apresentam as curvas granulométricas das misturas de 

graduação contínua (MC) e descontínua (MD), respectivamente, obtidas a partir das 

composições apresentadas na Tabela 6.2. 
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Figura 6.1 – Curva granulométrica da mistura asfáltica de graduação contínua (MC) 
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Figura 6.2 – Curva granulométrica da mistura asfáltica de graduação descontínua (MD) 

 

Tabela 6.2 – Composição das misturas de agregados minerais para as misturas de graduação 

contínua e descontínua 

Composição da mistura de agregados 
Tipo de mistura 

Brita 1 Brita 0 Pó-de-Pedra Fíler 

Mistura de graduação contínua (MC) 10,5% 30,5% 54,5% 4,5% 

Mistura de graduação descontínua (MD) 31,7% 41,7 25,7% 1,0% 

 

De acordo com a metodologia descrita na seção 3.6.3, os ligantes asfálticos 

empregados na confecção das misturas asfálticas submetidas ao estudo de dosagem foram:  

• Ligante asfáltico convencional CAP 50/70; 

• Asfalto-borracha constituído pela incorporação a 210ºC, durante 60 minutos, de 21%, 

em peso, da borracha R4 ao ligante asfáltico convencional CAP 50/70.  

 

A escolha do CAP 50/70 para a confecção das misturas asfálticas convencionais 

estudadas neste trabalho se deu pela sua similaridade com o ligante asfáltico denominado por 

CAP 20 (classificação por viscosidade), largamente utilizado no Brasil em obras rodoviárias. 

Isto permite que os resultados obtidos nos ensaios mecânicos realizados nas misturas 

asfálticas de graduação contínua (Faixa C da especificação DNER-ES 313/97) possam servir 

de comparação para as misturas asfálticas empregadas na confecção das camadas de 

revestimento dos pavimentos brasileiros. 

 

Para a confecção das misturas asfálticas com asfalto-borracha procurou-se utilizar uma 

configuração específica de ligante obtida a partir de parâmetros de fabricação já consagrados. 
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Além disto, a escolha do tempo e temperatura de mistura, como também da percentagem de 

borracha, se deu em função da trabalhabilidade do ligante expressa pela viscosidade 

rotacional.  

 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização das propriedades 

físicas do CAP 50/70 e do asfalto-borracha empregados no estudo de dosagem das misturas 

asfálticas.  

 

Tabela 6.3 – Resultados dos ensaios de caracterização do asfalto-borracha e do CAP 50/70 

empregados no estudo de dosagem das misturas asfálticas 

Propriedades Físicas Asfalto-borracha CAP 50/70 

Penetração (1/10 mm), ASTM D5 23,0 52,0 

Ponto de amolecimento (ºC), ASTM D36 89,8 50,6 

Viscosidade rotacional a 210ºC (cP), ASTM D2196  4280,0 - 

Resiliência (%), ASTM D5329 39,0 14,0 

 

 As Figuras 6.2 a 6.7 apresentam os resultados da densidade aparente, estabilidade e 

fluência Marshall, percentagem de vazios, vazios no agregado mineral e relação betume-

vazios das misturas de graduação contínua e descontínua, confeccionadas com o CAP 50/70 e 

com asfalto-borracha.  Na determinação da percentagem ótima de ligante das misturas 

asfálticas submetidas ao estudo de dosagem procurou-se seguir as recomendações 

apresentadas na Tabela 3.13. 
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Figura 6.3 – Densidade aparente da mistura em função da percentagem de ligante utilizado 
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Figura 6.4 – Estabilidade Marshall da mistura em função da percentagem de ligante utilizado 

 

2

4

5

7

8

4% 6% 8% 10% 12%
Percentagem de ligante (%)

Fl
uê

nc
ia

 (m
m

)

MC MC-AB MD MD-AB  
Figura 6.5 – Fluência Marshall da mistura em função da percentagem de ligante utilizado 
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Figura 6.6 – Percentagem de vazios da mistura em função da percentagem de ligante utilizado 
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Figura 6.7 – Vazios no agregado mineral da mistura em função da percentagem de ligante 

utilizado 
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Figura 6.8 – Relação betume-vazios da mistura em função da percentagem de ligante utilizado 

 

Para as misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com 

asfalto-borracha (MC-AB e MD-AB) e para a mistura asfáltica descontínua confeccionada 

com o CAP 50/70 (MD), a percentagem ótima de ligante foi determinada em função da 

máxima densidade aparente e estabilidade Marshall, e do valor mínimo de vazios em relação 

ao agregado mineral (VAM). A adoção destes critérios se deu pelo fato de estas misturas não 

terem atingido a faixa de valores especificada para a percentagem de vazios descrita na 

Tabela 3.13, considerando a energia de compactação de 75 golpes por face do corpo-de-

prova. 

 

No caso da mistura asfáltica de graduação contínua confeccionada com o CAP 50/70 

(MC), a percentagem ótima de ligante foi escolhida de modo que a mesma apresentasse uma 

percentagem de vazios de 4,5%, adotado como referência para a confecção de todas as 

misturas asfálticas confeccionadas neste trabalho. Este procedimento foi adotado porque, para 
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as percentagens de ligante investigadas, a curva de compactação deste tipo de mistura (MC), 

apresentada na Figura 6.3, não apresentou um ponto de densidade aparente máxima.  

 

 Os resultados apresentados na Figura 6.4 e na Figura 6.6 mostram que, para a mesma 

energia de compactação, a incorporação da borracha granulada diminui a estabilidade 

Marshall, além de produzir misturas com maiores percentagens de vazios. O aumento da 

percentagem de vazios das misturas asfálticas indica a necessidade de se aumentar a energia 

de compactação para que as mesmas atinjam a mesma percentagem de vazios da mistura 

asfáltica convencional de graduação contínua, tomada como referência. 

 

Apesar da redução da estabilidade Marshall, os resultados apresentados na Figura 6.5, 

indicam uma melhoria nas características de deformabilidade, avaliadas pela fluência medida 

no ensaio Marshall, das misturas confeccionadas com asfalto-borracha. Isto pode ser 

observado pela equivalência entre a faixa de valores medidos para a fluência das misturas 

confeccionadas com o CAP 50/70 e com o asfalto-borracha, sendo que nestas últimas foram 

empregadas maiores quantidades de ligante asfáltico, o que de certa forma, contribui para o 

aumento da fluência. 

 

Comparando-se as misturas de graduação contínua e descontínua, pode-se observar 

que os resultados apresentados para as misturas confeccionadas com asfalto-borracha foram 

praticamente iguais. Pequenas diferenças podem ser observadas apenas entre as misturas 

confeccionadas com o CAP 50/70, indicando que a mistura de graduação contínua (MC) é 

mais fechada, ou seja, apresenta menores quantidades de vazios que a mistura de graduação 

descontínua (MD). 

 

 Levando-se em consideração os critérios estabelecidos para a determinação da 

percentagem ótima de ligante das misturas asfálticas de graduação contínua (MC) e 

descontínua (MD), confeccionadas com o CAP 50/70 e com asfalto-borracha, os resultados do 

estudo de dosagem mostraram que: 

• Para a mistura de graduação contínua confeccionada com o CAP 50/70 (MC), a 

percentagem de ligante adotada foi de 7,05%, em relação ao peso total da mistura, 

com uma percentagem de vazios de 4,5%; 
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• Para a mistura de graduação contínua confeccionada com asfalto-borracha (MC-AB), 

a percentagem de ligante adotada foi de 9,61%, em relação ao peso total da mistura, 

com uma percentagem de vazios de 7,60%; 

• Para a mistura de graduação descontínua confeccionada com o CAP 50/70 (MD), a 

percentagem de ligante adotada foi de 6,0%, em relação ao peso total da mistura, com 

uma percentagem de vazios de 7,85%; 

• Para a mistura de graduação descontínua confeccionada com asfalto-borracha (MD-

AB), a percentagem de ligante adotada foi de 9,0%, em relação ao peso total da 

mistura, com uma percentagem de vazios de 8,23%. 

 

Resumidamente, os resultados do estudo de dosagem mostraram que as misturas 

asfálticas descontínuas apresentaram menores valores para a percentagem ótima de ligante 

que as misturas de graduação contínua. Estes resultados parecem coerentes, uma vez que a 

quantidade de finos existentes nas misturas de granulometria contínua é significativamente 

superior à quantidade de finos presentes na composição das misturas descontínuas. A 

existência de uma maior quantidade de finos na composição da mistura faz com que seja 

necessária uma maior quantidade de ligante asfáltico para envolvimento satisfatório dos 

agregados. 

 

Conforme o procedimento descrito no item 3.6.4, apresentado no Capítulo 3, todas as 

misturas asfálticas estudadas neste trabalho foram obtidas segundo as condições descritas na 

Tabela 6.4, considerando para todas as misturas uma percentagem de vazios de 4,5%. 

 

Tabela 6.4 – Propriedades volumétricas das misturas asfálticas confeccionadas com o ligante 

asfáltico convencional e com asfalto-borracha 

Propriedades volumétricas das misturas MC MD MC-AB MD-AB 

Densidade aparente (kN/m3) 22,5 23,5 22,5 22,6 

Percentagem de vazios (%) 4,5 4,5 4,5 4,5 

Vazios no Agregado Mineral – VAM (%) 19,3 17,93 19,2 17,14 

Relação Betume-Vazios – RBV (%) 76,7 74,9 76,7 74,0 

Percentagem de ligante em relação à mistura (%) 7,05 6,0 9,61 9,0 
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6.4 –  INFLUÊNCIA DA PERCENTAGEM DE BORRACHA 

 

Para o estudo da influência da percentagem de borracha granulada incorporada ao 

ligante asfáltico convencional, pelo processo úmido, nas propriedades mecânicas das misturas 

asfálticas de graduação contínua e descontínua foram empregados os seguintes ligantes 

modificados: 

• Asfalto-borracha 4 (AB-4): CAP 50/70 + 21% da borracha R4, com tempo de mistura 

de 300 minutos a uma temperatura de 210ºC; 

• Asfalto-borracha 5 (AB-5): CAP 50/70 + 25% da borracha R4, com tempo de mistura 

de 300 minutos a uma temperatura de 210ºC. 

 

O uso destas configurações permitiu a avaliação do comportamento mecânico das 

misturas asfálticas confeccionadas com ligantes asfálticos modificados com elevadas 

percentagens de borracha granulada pelo processo úmido. Para todas as propriedades 

mecânicas estudadas, os resultados das misturas asfálticas confeccionadas com os ligantes 

modificados descritos anteriormente foram comparados aos resultados dos ensaios realizados 

nas misturas asfálticas convencionais. 

 

 O tempo de mistura de 300 minutos foi adotado devido à elevada viscosidade 

rotacional apresentada pelo asfalto-borracha obtido com a incorporação de 25%, em peso, da 

borracha granulada R4 para tempos de mistura menores. Os resultados apresentados no 

Capítulo 4 mostraram que os asfaltos-borracha obtidos com percentagens de borracha 

superiores a 21%, em peso, apresentam elevada viscosidade inicial. Estes resultados mostram 

ainda que a diminuição desta viscosidade inicial é obtida com o emprego de elevadas 

temperaturas e tempo de mistura. 

  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6.1, os asfaltos-borracha AB-4 e 

AB-5 apresentaram valores de penetração ligeiramente inferiores ao valor mínimo de 25 (0,1 

mm) recomendado pela ASTM 6114/97, conforme as especificações descritas na Tabela 3.9.  

 

Apesar da sua elevada viscosidade, o asfalto-borracha AB-5 apresentou 

trabalhabilidade adequada durante as operações de mistura com os agregados e compactação 

da mistura asfáltica. Isto indica que o limite superior recomendado para a viscosidade 

rotacional pela ASTM D6114/97 (5000 cP) pode ser aumentado até aproximadamente 8000 
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cP sem prejuízo da trabalhabilidade do ligante modificado com borracha e da mistura asfáltica 

confeccionada com este material. 

 

6.4.1 –  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

A Figura 6.9 mostra os resultados dos ensaios de resistência à tração realizados a 20ºC 

nas misturas de graduação contínua (MC) e descontínua (MD) confeccionadas com o CAP 

50/70 e com os asfaltos-borracha AB-4 e AB-5, apresentando percentagens de borracha 

incorporada de 21% e 25%, respectivamente.  
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Figura 6.9 – Influência da percentagem de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha pelo processo úmido na resistência à tração das misturas asfálticas 

 

Para se ter maior confiabilidade nas análises realizadas neste trabalho, os resultados 

dos ensaios de resistência à tração, apresentados nesta seção e nas seguintes, foram 

submetidos a uma análise de variância (ANOVA). Este tipo de análise permite determinar se 

as diferenças observadas nos resultados dos ensaios são provenientes da variabilidade própria 

do ensaio de resistência à tração, ou se correspondem ao emprego de materiais diferentes na 

confecção das misturas asfálticas estudadas.  

 

Os resultados apresentados neste trabalho para as análises de variância foram obtidos 

com a ferramenta de análise ANOVA do programa Statistica 6.0. Uma das vantagens deste 

programa é que ele permite a determinação de grupos homogêneos quanto à média amostral 

do parâmetro estudado, isto é, conjuntos formados pelas misturas asfálticas com mesma 

resistência à tração. Estatisticamente, isto significa que as variáveis pertencentes a um mesmo 
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grupo, mas com diferentes médias amostrais para o parâmetro estudado, fazem parte da 

mesma população, sendo as diferenças entre as suas médias decorrentes da variabilidade 

própria do ensaio realizado.  

 

A Tabela 6.5 apresenta o resumo da análise de variância realizada a partir dos 

resultados de resistência à tração apresentados na Figura 6.9, para um nível de confiança de 

95%. Os resultados apresentados neste tabela devem ser interpretados considerando que para 

as misturas asfálticas pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, as diferenças entre os 

resultados da resistência à tração não podem ser consideradas significativas. A determinação 

dos grupos homogêneos foi feita a partir do emprego da Distribuição de Fisher. 

 

Tabela 6.5 – Grupos homogêneos determinados pela análise de variância dos resultados de 

resistência à tração das misturas asfálticas empregadas no estudo da percentagem de borracha 

incorporada ao ligante asfáltico convencional 

Grupos homogêneos 
Mistura Envelhec. 

S/N Ligante σt MÉDIA 
(MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MD N CAP 50/70 0,73 **          

MC N AB-5 0,83 ** **         

MD N AB-5 0,88  ** **        

MD S AB-5 0,94   ** **       

MC N CAP 50/70 0,94   ** **       

MD S AB-4 1,01    ** ** **     

MC S AB-4 1,01    ** ** **     

MD N AB-4 1,02    ** ** **     

MC S AB-5 1,02    ** ** **     

MC N AB-4 1,04     ** ** **    

MD S CAP 50/70 1,07      ** ** **   

MC S CAP 50/70 1,13       ** ** ** **
 

 Os resultados apresentados na Figura 6.9 e na Tabela 6.5 indicam que o processo de 

envelhecimento produziu um aumento significativo na resistência à tração das misturas de 

graduação contínua e descontínua confeccionadas com o CAP 50/70. Por outro lado, nenhum 

efeito foi observado nas misturas asfálticas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-4 e 

AB-5 devido ao envelhecimento das misturas. 
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Comparando-se as misturas asfálticas convencionais de graduação contínua e 

descontínua, pode-se observar que quando envelhecidas estas misturas apresentam a mesma 

resistência à tração, e na condição de não-envelhecimento, as misturas de graduação contínua 

apresentam maior resistência à tração que as misturas descontínuas. A maior resistência à 

tração apresentada pelas misturas asfálticas convencionais de graduação contínua pode ter 

ocorrido devido a maior quantidade de ligante asfáltico existente nestas misturas se 

comparadas com a percentagem de ligante das misturas descontínuas. Além disto, a maior 

quantidade de finos existente favorece a formação de um mastique asfáltico responsável pelo 

aumento da resistência a tração das misturas de graduação contínua. 

 

Os resultados mostram que o efeito do envelhecimento na resistência à tração das 

misturas asfálticas convencionais estudadas é maior nas misturas de graduação descontínua. 

Isto pode ser observado a partir da igualdade da resistência à tração das misturas descontínuas 

e das misturas contínuas.  

 

O maior efeito do envelhecimento nas misturas asfálticas descontínuas pode estar 

ligado à lacuna existente na sua curva granulométrica, pela retirada da fração fina retida na 

peneira Nº 80, com abertura de malha de 0,18 mm. A deficiência de finos tem como 

conseqüência a formação de micro-poros no interior da mistura compactada fazendo com que 

o processo de oxidação atue mais intensamente, enrijecendo as misturas e aumentando a sua 

resistência à tração em relação à condição de não-envelhecimento. 

 

Com relação às misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha e submetidas 

ao processo de envelhecimento, os resultados mostraram que o aumento da percentagem de 

borracha não produziu efeito significativo na resistência à tração das mesmas. Para as 

misturas não envelhecidas, de graduação contínua e descontínua, o aumento da percentagem 

de borracha produziu uma redução da resistência à tração das misturas asfálticas ensaiadas.  

 

Esta redução observada na resistência à tração das misturas não envelhecidas com o 

aumento da percentagem de borracha pode ser indicativa do aumento da flexibilidade destas 

misturas. A confirmação, ou não, desta afirmação será obtida a partir dos resultados dos 

ensaios de módulo resiliente e fadiga apresentados em seguida. 
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6.4.2 –  MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE 

 

A Figura 6.10 e a Figura 6.11 mostram, respectivamente, a comparação entre o 

módulo resiliente e o ângulo de fase das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua, confeccionadas com o CAP 50/70. Neste trabalho, tanto os resultados para o 

módulo resiliente como para o ângulo de fase são apresentados em função dos diferentes 

valores para a freqüência de aplicação de carga empregados durante a realização dos ensaios.  
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Figura 6.10 -  Comparação entre o módulo resiliente a 20ºC das misturas asfálticas 

convencionais de graduação contínua (MC) e descontínua (MD) 
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Figura 6.11 – Comparação entre o ângulo de fase das misturas asfálticas convencionais de 

graduação contínua (MC) e descontínua (MD) 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.10 mostram que a mistura asfáltica convencional  de 

graduação descontínua apresenta valores de módulo resiliente ligeiramente inferiores aos 

valores obtidos para a mistura asfáltica convencional de graduação contínua. Esta diminuição 

do módulo resiliente da mistura asfáltica descontínua indica uma melhoria nas suas 

características de flexibilidade. Numa análise mecanística, o aumento do módulo resiliente da 

mistura asfáltica de graduação contínua, em relação à mistura de graduação descontínua pode 
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indicar a diminuição da deformabilidade da estrutura do pavimento, considerando mesmas 

espessuras das camadas granulares e da camada de revestimento. 

 

Com relação à avaliação da resposta elástica, por meio dos resultados do ângulo de 

fase, pode-se verificar que a mistura asfáltica de graduação contínua apresenta ângulos de fase 

inferiores aos obtidos para a mistura asfáltica descontínua. Isto pode ser atribuído à maior 

quantidade de ligante asfáltico empregado na confecção da mistura convencional de 

graduação contínua, se comparado com a percentagem de ligante das misturas descontínuas. 

Esta maior quantidade de ligante asfáltico faz com que, para a temperatura de ensaio 

empregada, o comportamento elástico das misturas seja mais acentuado. 

 

A Figura 6.12(a) e a Figura 6.12(b) mostram os resultados dos ensaios de módulo 

resiliente das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua, respectivamente, 

confeccionadas com os ligantes CAP 50/70, AB-4 e AB-5. 

 

Os resultados da Figura 6.12(a) mostram que, em geral, as misturas asfálticas de 

graduação contínua confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-4 e AB-5 apresentaram 

módulo resiliente superiores aos valores obtidos para a mistura asfáltica convencional. 

Apenas para freqüências de aplicação de carga superior a 2 Hz, é que ocorre uma diminuição 

do módulo resiliente em relação à mistura asfáltica convencional. O aumento do módulo 

resiliente das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha em relação à mistura 

convencional também foi observado no caso das misturas de graduação descontínua, como 

pode ser constatado na Figura 6.12(b).  

 

Os resultados dos ensaios de módulo resiliente realizados nas misturas de graduação 

contínua e descontínua indicam ainda que o aumento de 21% para 25% da percentagem de 

borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional não afetou significativamente o 

comportamento das misturas. Isto pode ser verificado a partir da proximidade dos valores de 

módulo resiliente obtidos para as misturas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-4 e 

AB-5, obtidos a partir da incorporação de 21% e 25% de borracha granulada, 

respectivamente. 

 

 Os resultados apresentados na Figura 6.12(a) e na Figura 6.12(b) mostram que a 

incorporação da borracha granulada ao ligante asfáltico pelo processo úmido produz uma 
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diminuição significativa no ângulo de fase das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua em relação às misturas asfálticas convencionais. Isto indica que a incorporação da 

borracha ao ligante asfáltico pelo processo úmido resulta numa melhoria no comportamento 

elástico das misturas asfálticas produzidas com estes materiais, uma vez que a diminuição do 

ângulo de fase está diretamente relacionada com a resposta elástica da mistura a um 

determinado carregamento sob a qual foi submetida. 

 

Com relação ao aumento da percentagem de borracha incorporada, pode-se verificar 

que os ângulos de fase das misturas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-4 e AB-5 

foram praticamente iguais, tanto para as misturas de graduação contínua, como para as 

misturas de graduação descontínua, conforme apresentado na Figura 6.12(a) e na Figura 

6.12(b), respectivamente. 

 

 O aumento da rigidez indicado por maiores valores de módulo resiliente para 

freqüências inferiores a 2 Hz, associado à diminuição do ângulo de fase das misturas com 

asfalto-borracha indicam que este tipo de mistura deve apresentar maior resistência ao 

desenvolvimento das deformações permanentes. Isto ocorre tanto pela maior rigidez da 

mistura confeccionada com asfalto-borracha, e conseqüentemente menor deformabilidade, 

como pela maior recuperação elástica apresentada por estas misturas. 
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(a) Módulo resiliente das misturas de graduação contínua 
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(b) Módulo resiliente das misturas de graduação descontínua 
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(c) Ângulo de fase das misturas de graduação contínua 

10

17

24

31

38

0,1 1 10
Frequência (Hz)

Â
ng

ul
o 

de
 fa

se
 (g

ra
us

) CAP 50/70
AB-4 (21%)
AB-5 (25%)

 
(d) Ângulo de fase das misturas de graduação descontínua 

 

Figura 6.12 – Influência da percentagem de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-borracha pelo processo úmido no módulo resiliente e 

no ângulo de fase das misturas asfálticas
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6.4.3 –  RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

A Figura 6.13 apresenta as curvas de fadiga para as misturas asfálticas de graduação 

contínua (MC) e descontínua (MD) confeccionadas com o CAP 50/70. Os resultados estão 

expressos em termos do número médio de ciclos que produz uma redução de 50% na rigidez 

da mistura, tendo sido ensaiados 3 corpos-de-prova em cada nível de deformação de tração. 

Estes resultados indicam que, apesar de apresentarEM uma percentagem de ligante menor, as 

misturas asfálticas convencionais de graduação descontínua apresentam maior resistência ao 

trincamento por fadiga que as misturas de graduação contínua, sendo compatíveis com os 

resultados do módulo resiliente.  
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Figura 6.13 – Curvas de fadiga para as misturas convencionais de graduação contínua (MC) e 

descontínua (MD) 

  

Estes resultados estão coerentes com aqueles obtidos nos ensaios de módulo resiliente, 

pois para misturas asfálticas convencionais, espera-se que quanto maior a rigidez, menor seja 

a resistência ao trincamento por fadiga. Isto pode ser comprovado pelos resultados 

apresentados na Figura 6.10, que mostram que as misturas asfálticas de graduação contínua 

são mais rígidas, ou seja, apresentam maiores valores para o módulo resiliente que as misturas 

de graduação descontínua. 

 

Com relação aos resultados apresentados na Figura 6.14, para as misturas de 

graduação contínua, e na Figura 6.15, para as misturas de graduação descontínua, pode-se 

observar que as misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha (AB-4 e AB-5) 

apresentam uma resistência ao trincamento por fadiga consideravelmente superior à 

resistência das misturas asfálticas convencionais.  
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Figura 6.14 – Influência da percentagem de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha pelo processo úmido na vida de fadiga das misturas de graduação contínua 
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Figura 6.15 – Influência da percentagem de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha pelo processo úmido na vida de fadiga das misturas de graduação descontínua 

 

Os resultados dos ensaios de fadiga indicam que as misturas asfálticas de graduação 

contínua e descontínua confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4, obtido com a 

incorporação de 21% de borracha granulada, apresenta vida de fadiga de 5 a 10 vezes superior 

a das misturas asfálticas convencionais. Para as misturas asfálticas de graduação contínua, o 

aumento da percentagem de borracha incorporada ao ligante para 25%, em peso, produziu um 

aumento ainda maior na sua vida de fadiga. Entretanto, para as misturas de graduação 

descontínua não foi observado nenhum acréscimo em termos de vida de fadiga das  misturas 

confeccionadas com o asfalto-borracha AB-5 em relação àquelas confeccionadas com o 

asfalto-borracha AB-4.  

 

Apesar de as misturas asfálticas com asfalto-borracha apresentarem maior módulo 

resiliente, o aumento da vida de fadiga das misturas confeccionadas com os asfaltos-borracha 

AB-4 e AB-5 em relação à vida de fadiga das misturas convencionais segue a mesma 
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tendência do aumento produzido na recuperação elástica dos ligantes modificados pela 

incorporação da borracha granulada, conforme pode ser comprovado nos resultados da 

resiliência dos asfaltos-borracha apresentados na Tabela 6.1.  

 

Analisando-se conjuntamente os resultados dos ensaios de fadiga, módulo resiliente e 

ângulo de fase das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha, pode-se 

comprovar a eficiência do processo de modificação do ligante asfáltico pela borracha 

granulada. Os benefícios observados são principalmente em termos de aumento da 

flexibilidade, e melhoria do comportamento elástico das misturas asfálticas.  

 

Apesar das condições extremas nas quais o asfalto-borracha AB-5 (percentagem de 

borracha igual a 25%) é obtido, ou seja, elevado tempo de mistura e temperatura de 

fabricação, uma análise de custo-benefício que leve em consideração o aumento da 

durabilidade das misturas confeccionadas com este material pode indicar ou não a viabilidade 

de sua fabricação. 

 

 As curvas de fadiga apresentadas na Figura 6.14, para as misturas de graduação 

contínua, e na Figura 6.15, para as misturas de graduação descontínua, podem ser expressas 

analiticamente na forma: 

  (6.1)2
1

K
tKN ε=

Onde: 

N: número de ciclos de carga que provoca a ruptura por fadiga das misturas asfálticas; 

εt: deformação de tração (µm/m); 

K1 e K2: constantes obtidas experimentalmente. 

 

 A Tabela 6.6 apresenta as constantes experimentais K1 e K2 para as curvas de fadiga 

das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua, confeccionadas com o CAP 

50/70 e com os asfaltos-borracha AB-4 e AB-5. Para o cálculo do valor de N (vida de fadiga) 

das misturas asfálticas estudadas neste trabalho com o emprego dos valores de K1 e K2, a 

deformação de tração deve ser expressa em µm/m. 
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Tabela 6.6 – Constantes experimentais das curvas de fadiga (Equação 6.1) das misturas 

asfálticas empregadas no estudo da influência da percentagem de borracha 

Tipo de mistura asfáltica K1 K2

Mistura convencional de graduação contínua (MC: CAP 50/70) 2x1019 -5,6131

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-4 (MC: AB-4) 3x1020 -5,4357 

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-5 (MC:AB-5) 1x1027 -7,6546 

Mistura convencional de graduação descontínua (MD: CAP 50/70) 9x1021 -6,0798 

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-4 (MD: AB-4) 1x1028 -8,1567 

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-5 (MD: AB-5) 5x1030 -8,9493 

 

6.4.4 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

Conforme descrito na seção 3.6.7, a resistência às deformações permanentes das 

misturas asfálticas estudadas neste trabalho foi determinada por meio do ensaio de 

cisalhamento cíclico a altura constante (RSST-CH).  

 

A Figura 6.16 apresenta os resultados dos ensaios RSST-CH realizados nas misturas 

de graduação contínua e descontínua confeccionadas com o CAP 50/70 e com os asfaltos-

borracha AB-4 e AB-5, obtidos pelo processo úmido com percentagens de borracha de 21% e 

25%, respectivamente. Estes resultados são expressos em termos do número de ciclos do eixo 

padrão de 82 kN (ESALmrd) necessário para a mistura asfáltica atingir o valor limite de 12,7 

mm para o afundamento na trilha de roda e calculado pela Equação 3.8. Neste figura também 

é apresentado o ponto de amolecimento dos ligantes CAP 50/70, AB-4 e AB-5. 

 

Inicialmente pode-se verificar que as misturas asfálticas ensaiadas a 50ºC apresentam 

maior resistência às deformações permanentes que aquelas ensaiadas a 60ºC, como já era 

esperado. Entretanto, para as misturas de graduação contínua e descontínua, confeccionadas 

com asfalto-borracha, as diferenças observadas, devido ao aumento da temperatura de ensaio, 

diminuem com o aumento da percentagem de borracha incorporada ao ligante asfáltico 

convencional, indicando menor susceptibilidade térmica destas misturas no que se refere à 

resistência às deformações permanentes. Isto pode ter importância considerando a 

possibilidade da aplicação destas misturas em regiões que sofrem grandes variações de 

temperaturas. 
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Figura 6.16 – Influência da percentagem de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha pelo processo úmido na resistência às deformações permanentes das misturas 

asfálticas 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.16 mostram ainda que, para ambas as 

temperaturas de ensaio adotadas, as misturas de graduação contínua e descontínua, 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-4 e AB-5, apresentaram maior resistência às 

deformações permanentes que as misturas de mesma graduação confeccionadas com o CAP 

50/70. Estes resultados podem ser considerados plenamente satisfatórios, considerando que a 

percentagem de ligante empregada na confecção das misturas asfálticas com asfalto-borracha 

foi consideravelmente superior àquela empregada na confecção das misturas asfálticas 

convencionais, o que de certa forma contribuiria para a diminuição da resistência ao 

desenvolvimento das deformações permanentes. 

 

 Com relação à influência da percentagem de borracha granulada na resistência às 

deformações permanentes, pode-se observar que, em geral, o aumento da percentagem de 

borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional produziu um aumento na resistência às 

deformações permanentes das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha, 

principalmente naquelas ensaiadas a 60ºC. A única exceção foi a mistura asfáltica de 

graduação contínua confeccionada com o asfaltos-borracha AB-4, obtido com percentagem de 

borracha de 21%. 

 

 Esta melhoria no comportamento das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha com relação à resistência ao desenvolvimento das deformações permanentes pode 

ser explicada pela elevada recuperação elástica apresentada pelos ligantes AB-4 e AB-5 em 
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relação ao ligante asfáltico convencional CAP 50/70, durante a realização do ensaio RSST-

CH. Além disto, as temperaturas de ensaio adotadas encontram-se bem abaixo do ponto de 

amolecimento dos asfaltos-borracha AB-4 e AB-5, conforme pode ser constatado nos valores 

apresentados na Tabela 6.1 e nos valores da Figura 6.16, fazendo com que a componente 

elástica destes ligantes seja ainda predominante no seu comportamento.  

 

 Para as misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com o 

CAP 50/70, as temperaturas de ensaio empregadas foram praticamente igual ou superior ao 

ponto de amolecimento deste material. Nestas condições, o ligante asfáltico convencional 

encontra-se num estágio intermediário entre o estado sólido e o estado líquido, apresentando, 

portanto, baixa resistência ao desenvolvimento de deformações cisalhantes plásticas. 

 

6.5 –  INFLUÊNCIA DO TIPO DE BORRACHA 

 

No estudo da influência do tipo de borracha granulada incorporada ao ligante asfáltico 

convencional, pelo processo úmido, nas propriedades mecânicas das misturas asfálticas foram 

estudadas apenas as misturas de graduação contínua. Os ligantes asfálticos empregados na 

confecção destas misturas asfálticas foram: 

• Asfalto-borracha 2 (AB-2): CAP 50/70 + 21% da borracha R4 (processo de moagem a 

temperatura ambiente), com tempo de mistura de 60 minutos a uma temperatura de 

190ºC; 

• Asfalto-borracha 6 (AB-6): CAP 50/70 + 21% da borracha CRM 5 (processo 

criogênico), com tempo de mistura de 60 minutos a uma temperatura de 190ºC. 

 

A Tabela 6.1 apresenta os resultados das propriedades físicas do ligante asfáltico 

convencional (CAP 50/70) e dos asfaltos-borracha (AB-2 e AB-6) empregados na confecção 

das misturas asfálticas estudadas nesta seção. Conforme discutido na seção 4.3, as principais 

diferenças observadas nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha obtidos com a borracha 

criogênica, em relação aos ligantes modificados com a borracha obtida pelo processo de 

moagem a temperatura ambiente, ocorrem em termos de redução da viscosidade Brookfield e 

do ponto de amolecimento.  

 

Estas diferenças são atribuídas à menor superfície específica apresentada pela 

borracha obtida pelo processo criogênico em relação à borracha obtida por moagem a 
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temperatura ambiente. A diminuição da superfície específica faz com que haja uma redução 

na interação entre a borracha granulada e o ligante asfáltico convencional durante o processo 

de fabricação dos asfaltos-borracha, provocando a redução nas propriedades físicas do ligante 

referidas anteriormente.  

 

6.5.1 –  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

 

A Figura 6.17 apresenta os resultados dos ensaios de resistência à tração por 

compressão diametral realizados a 20ºC nas misturas asfálticas de graduação contínua 

confeccionadas com o CAP 50/70 e com os asfaltos-borracha AB-2, fabricado com borracha 

moída a temperatura ambiente (AMB), e AB-6, fabricado com borracha criogênica (CRIO).  

A Tabela 6.7 apresenta os grupos homogêneos determinados pela análise de variância 

realizada nos resultados dos ensaios de resistência à tração das misturas estudadas nesta 

seção. 
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Figura 6.17 – Influência do tipo de borracha granulada empregada na fabricação dos asfaltos-
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Tabela 6.7 – Grupos homogêneos determinados pela análise de variância dos resultados dos 

ensaios de resistência à tração das misturas asfálticas empregadas no estudo do tipo de 

borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional  

Grupos homogêneos 
Mistura Envelhec. 

S/N Ligante σt MÉDIA 
(MPa) 1 2 3 4 

MC N CAP 50/70 0,94 **    

MC N AB-6 1,08  **   

MC S AB-6 1,10  ** **  

MC S CAP 50/70 1,12  ** **  

MC N AB-2 1,16   **  

MC S AB-2 1,30    ** 
 

Os resultados apresentados na Figura 6.17 e na Tabela 6.7 mostram que o processo de 

envelhecimento acelerado não produziu diferenças significativas na resistência à tração das 

misturas asfálticas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-6, ou seja, com o ligante 

modificado com a borracha obtida pelo processo criogênico. Para as demais misturas 

asfálticas ensaiadas pode-se verificar que ocorreu um aumento na resistência à tração das 

misturas submetidas ao processo de envelhecimento, principalmente nas misturas 

confeccionadas com o ligante asfáltico convencional CAP 50/70. 

 

Pode-se observar que o acréscimo de borracha granulada obtida, seja pelo processo de 

moagem a temperatura ambiente, seja pelo processo criogênico, de uma forma geral produziu 

um aumento na resistência à tração das misturas asfálticas confeccionadas com os ligantes 

AB-2 e AB-6, em relação às misturas confeccionadas com o CAP 50/70. Este aumento da 

resistência à tração foi mais acentuado para o caso da mistura obtida com o asfalto-borracha 

AB-2 submetida ao processo de envelhecimento acelerado em laboratório. 

 

Comparando-se as misturas asfálticas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-2 

e AB-6, pode-se concluir que a resistência à tração das misturas não-envelhecidas não 

apresentaram diferenças significativas. Isto indica que, em geral, o emprego da borracha 

obtida pelo processo criogênico não afeta a resistência à tração das misturas asfálticas, em 

relação aos valores obtidos para as misturas confeccionadas com asfaltos-borracha fabricados 

com borracha moída a temperatura ambiente, ou pelo menos, estas diferenças não podem ser 

detectadas nos ensaios de resistência à tração por compressão diametral. 
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6.5.2 –  MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE 

 

A Figura 6.18 apresenta os resultados dos ensaios de módulo resiliente realizados nas 

misturas asfálticas de graduação contínua confeccionadas com o ligante asfáltico 

convencional (CAP 20) e com os asfaltos-borracha (AB-2 e AB-6) fabricados com borracha 

granulada obtida a partir dos processos de moagem a temperatura ambiente (AMB) e 

criogênico (CRIO). De acordo com estes resultados, tanto as misturas confeccionadas com o 

asfalto-borracha AB-2, como aquelas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-6, 

apresentaram maiores valores para o módulo resiliente que a mistura asfáltica convencional 

confeccionada com o CAP 50/70. 
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Figura 6.18 – Influência do tipo de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-borracha 

pelo processo úmido no módulo resiliente das misturas de graduação contínua 

 

Os resultados dos ensaios de módulo resiliente mostram ainda que não houve 

influência do tipo de borracha granulada empregada na fabricação dos asfaltos-borracha no 

módulo resiliente das misturas asfálticas confeccionadas com estes ligantes asfálticos 

modificados.  

  

A Figura 6.19 apresenta os valores do ângulo de fase das misturas asfálticas 

confeccionadas com o CAP 50/70 e com os asfaltos-borracha AB-2 e AB-6. De forma 

análoga, aos resultados dos ensaios de módulo resiliente, pode-se verificar que a utilização de 

uma borracha granulada obtida pelo processo criogênico não afetou o comportamento 

viscoelástico das misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-6 (borracha 

criogênica), em relação às misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-2, fabricado 

com borracha granulada moída a temperatura ambiente. 
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Figura 6.19 – Influência do tipo de borracha granulada empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha no ângulo de fase das misturas de graduação contínua 

 

 Os resultados apresentados para o módulo resiliente e para o ângulo de fase das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha fabricado com a borracha criogênica 

estão coerentes com os resultados dos ensaios de resistência à tração, que indicaram pouca 

influência do tipo de borracha incorporada ao ligante convencional no comportamento das 

misturas asfálticas ensaiadas. 

 

6.5.3 –  RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

A Figura 6.20 apresenta os resultados dos ensaios de fadiga realizados nas misturas 

asfálticas de graduação contínua confeccionadas com o ligante asfáltico convencional (CAP 

50/70) e com os asfaltos-borracha AB-2 e AB-6, fabricados com borracha moída a 

temperatura ambiente e criogênica, respectivamente.  
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Figura 6.20 – Influência do tipo de borracha empregada na fabricação dos asfaltos-borracha 

pelo processo úmido na vida de fadiga das misturas de graduação contínua 
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Considerando apenas o tipo de borracha utilizada na fabricação dos asfaltos-borracha 

empregados na confecção das misturas, pode-se verificar que para deformações de tração 

inferiores a 400 µm/m, as misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-6 

apresentaram um pequeno aumento na resistência ao trincamento por fadiga. Para níveis de 

deformações de tração superiores, o comportamento das misturas confeccionadas com os 

asfaltos-borracha AB-2 e AB-6 são equivalentes. Entretanto, para ambos os casos, pode ser 

observado um aumento da vida de fadiga das misturas confeccionadas com asfalto-borracha 

em relação à mistura asfáltica confeccionada com o CAP 50/70. 

 

 Os resultados apresentados na Figura 6.20 estão coerentes com os resultados dos 

ensaios de módulo resiliente e com os valores apresentados para o ângulo de fase das misturas 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-2 e AB-6. Com exceção do ponto 

correspondente à deformação de tração de 200 µm/m, a resistência ao trincamento por fadiga 

das misturas asfálticas confeccionada com o asfalto-borracha AB-2 pode ser considerada 

equivalente ao valor obtido para a mistura confeccionada com o asfalto-borracha AB-6.  

 

Desta forma, os resultados dos ensaios realizados mostram que, apesar da suspeita de 

haver menor interação entre a borracha criogênica e o ligante asfáltico convencional, as 

características referentes à flexibilidade, viscoelasticidade e resistência ao trincamento das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos a partir da borracha 

criogênica não são afetadas. Isto pode ser verificado a partir da similaridade dos resultados 

dos ensaios de resistência à tração, módulo resiliente e fadiga realizados nas misturas 

asfálticas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-2 e AB-6, apresentados anteriormente. 

 

A Tabela 6.8 apresenta as constantes experimentais K1 e K2 para as curvas de fadiga, 

expressas pela Equação 6.1, das misturas asfálticas de graduação contínua, confeccionadas 

com os asfaltos-borracha AB-2 e AB-6. 

 

Tabela 6.8 – Constantes experimentais das curvas de fadiga (Equação 6.1) das misturas 

asfálticas empregadas no estudo da influência do tipo de borracha 

Tipo de mistura asfáltica K1 K2

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-2 (MC: AB-2) 1,0x1023 -6,6012

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-6 (MC:AB-6) 5,0x1024 -7,1441
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6.5.4 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

Na Figura 6.21 é apresentado o número de ciclos do eixo padrão de 82 kN necessários 

para produzir nas misturas asfálticas de graduação contínua, confeccionadas com o CAP 

50/70 e com os asfaltos-borracha AB-2 e AB-6, um afundamento na trilha de roda de 12,7 

mm. Estes resultados mostram que as misturas asfálticas confeccionadas com o asfalto-

borracha AB-6, obtido com a incorporação da borracha criogênica, não apresentaram ganhos 

de resistência às deformações permanentes tão significativos em relação às misturas asfálticas 

convencionais quanto as misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-2. 
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Figura 6.21 – Influência do tipo de borracha granulada empregada na fabricação dos asfaltos-

borracha na resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas 

 

Desta forma, pode-se considerar que a utilização da borracha criogênica na fabricação 

dos asfaltos-borracha produz uma redução na resistência às deformações permanentes das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos com este tipo de borracha, 

se comparado com as misturas asfálticas confeccionadas com ligantes modificados pela 

borracha obtida pelo processo de moagem a temperatura ambiente. Entretanto, em relação às 

misturas asfálticas convencionais pode-se observar que ocorre um pequeno ganho na 

resistência às deformações permanentes comparativamente às misturas asfálticas 

confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos a partir da borracha criogênica. 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.21 mostram ainda que a diminuição da 

resistência às deformações permanentes das misturas confeccionadas com o asfalto-borracha 

AB-6 em relação às misturas confeccionadas com o AB-2 segue a mesma tendência da 

diminuição do ponto de amolecimento entre estes materiais. Considerando que o aumento do 
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ponto de amolecimento pode ser causado pela maior absorção das frações leves existentes na 

fase asfáltica dos asfaltos-borracha, estes resultados vêm comprovar que nos asfaltos-borracha 

fabricados com borracha criogênica, esta absorção é menor do que naqueles obtidos com 

borracha, de mesma granulometria, moída a temperatura ambiente. 

 

6.6 –  INFLUÊNCIA DO TEMPO DE MISTURA ENTRE A BORRACHA 

GRANULADA E O LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL  

 

Os resultados apresentados no Capítulo 4 a respeito dos ligantes asfálticos 

modificados com borracha granulada de pneus usados mostraram que a evolução da 

viscosidade rotacional destes materiais é regida por três componentes: física, química e 

térmica. A componente térmica é aquela responsável pela diminuição nos valores da 

viscosidade verificada para períodos de mistura prolongados, e principalmente elevadas 

temperaturas. Esta diminuição da viscosidade devido à componente térmica foi atribuída à 

despolimerização e desvulcanização das partículas de borracha devido à atuação simultânea 

de  processos de desvulcanização e despolimerização, conforme já havia sido mencionado por 

Leite et al. (2000a), e verificado em laboratório, conforme apresentado na seção 4.7. 

 

Devido a estas observações, nesta seção foram ensaiadas misturas de graduação 

contínua e descontínua, confeccionadas com o ligante asfáltico convencional e com asfaltos-

borracha produzidos a elevadas temperaturas de fabricação e diferentes tempos de mistura. 

Com isto, pretende-se avaliar como o processo de  das partículas de borracha, responsável 

pela redução da viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha obtidos a elevadas temperaturas 

e períodos de mistura prolongados, afeta o comportamento das misturas asfálticas 

confeccionadas com estes materiais. 

 

Desta forma, para a confecção das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua, empregadas no estudo do tempo de mistura entre a borracha granulada e o 

ligante asfáltico convencional, foram empregados os seguintes asfaltos-borracha: 

• Asfalto-borracha 3 (AB-3): CAP 50/70 + 21% da borracha R4 (processo de moagem a 

temperatura ambiente), com tempo de mistura de 60 minutos a uma temperatura de 

210ºC; 
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• Asfalto-borracha 4 (AB-4): CAP 50/70 + 21% da borracha R4 (processo de moagem a 

temperatura ambiente), com tempo de mistura de 300 minutos a uma temperatura de 

210ºC. 

 

Os resultados das propriedades físicas do ligante asfáltico convencional (CAP 50/70) e 

dos asfaltos-borracha (AB-3 e AB-4) empregados na confecção das misturas asfálticas 

estudadas nesta seção estão apresentados na Tabela 6.1. Nestes resultados pode ser observado 

que o asfalto-borracha AB-4, fabricado com tempo de mistura de 300 minutos, apresenta 

menor viscosidade rotacional, menor resiliência e maior ponto de amolecimento, que o 

asfalto-borracha AB-3, produzido com tempo de mistura de 60 minutos. 

 

Conforme já discutido no Capítulo 4, a diminuição da viscosidade Brookfield e da 

resiliência são os principais indicativos da  física das partículas de borracha, por outro lado, o 

aumento do ponto de amolecimento se explica pela maior perda das frações leves que 

ocorrem para tempos de mistura elevados. Os resultados dos ensaios mecânicos poderão 

avaliar se isto produz uma melhoria, ou não, no comportamento das misturas asfálticas, 

principalmente em termos de flexibilidade, resistência ao trincamento e resistência às 

deformações permanentes. 

 

6.6.1 –  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Na Figura 6.22 são apresentados os resultados dos ensaios de resistência à tração 

realizados nas misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com o 

ligante asfáltico convencional CAP 50/70 e com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, descritos 

anteriormente. A Figura 6.22 apresenta os resultados dos ensaios de resistência à tração 

realizados nas misturas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, cujos grupos 

homogêneos determinados pela análise de variância estão apresentados na Tabela 6.9. 
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Figura 6.22 – Influência do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha 

na resistência à tração das misturas asfálticas 

 

Tabela 6.9 – Grupos homogêneos determinados pela análise de variância dos resultados dos 

ensaios de resistência à tração das misturas asfálticas empregadas no estudo do tempo de 

mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha  

Grupos homogêneos 
Mistura Envelhec.

S/N Ligante σt MÉDIA 
(MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MD N CAP 50/70 0,73 **           

MC N CAP 50/70 0,94  ** **         

MC N AB-3 0,95  ** ** **        

MD S AB-4 1,01   ** ** **       

MC S AB-4 1,01   ** ** **       

MD N AB-4 1,02   ** ** **       

MC N AB-4 1,04    ** ** **      

MD S CAP 50/70 1,07     ** ** **     

MC S AB-3 1,10     ** ** ** **    

MC S CAP 50/70 1,13      ** ** ** **   

MD S AB-3 1,19        ** ** **  

MD N AB-3 1,21         ** ** **
 

Estes resultados mostram que as misturas asfálticas confeccionadas com o asfalto-

borracha AB-4, obtido com um tempo de mistura de 300 minutos, não apresentaram 

diferenças na resistência à tração devido ao processo de envelhecimento. Apenas as misturas 

de graduação contínua confeccionadas com o asfalto-borracha AB-3, obtido com tempo de 
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mistura de 60 minutos, apresentaram um acréscimo na resistência à tração devido ao processo 

de envelhecimento.  

 

A igualdade observada entre os resultados obtidos para a resistência à tração das 

misturas asfálticas envelhecidas e não-envelhecidas confeccionadas com o asfalto-borracha 

AB-4 pode ser atribuída ao elevado grau de envelhecimento produzido neste ligante já durante 

a sua fabricação. Este envelhecimento ocorre devido a evaporação dos compostos voláteis 

existentes na matriz asfáltica quando esta está submetida a elevadas temperaturas por períodos 

de tempo prolongados. 

 

Pode ser observado, ainda, que as misturas asfálticas confeccionadas com o asfalto-

borracha AB-3, produzido com tempo de mistura de 60 minutos, apresentam maior resistência 

à tração que as misturas de graduação contínua confeccionadas com este mesmo ligante 

modificado. Entretanto, para as misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4, estas 

diferenças desaparecem, indicando que o efeito da granulometria da mistura foi superado pelo 

efeito produzido pelo ligante asfáltico empregado na sua confecção. 

 

 Com relação às misturas de graduação descontínua, o aumento do tempo de mistura 

empregado na fabricação dos asfaltos-borracha produziu uma redução na resistência à tração 

deste tipo de mistura, enquanto que nas misturas de graduação contínua o efeito produzido 

pode ser desconsiderado. Apesar da diminuição da resistência à tração das misturas 

descontínuas, com o aumento do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-

borracha, os valores obtidos são ainda superiores à resistência à tração das misturas 

descontínuas convencionais. 

 

6.6.2 –  MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE 

 

A Figura 6.23 apresenta os resultados dos ensaios de módulo resiliente e do ângulo de 

fase das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com o CAP 

50/70 e com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, fabricados com diferentes tempos de mistura. 
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(a) Módulo resiliente das misturas de graduação contínua 
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(b) Módulo resiliente das misturas de graduação descontínua 
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(c) Ângulo de fase das misturas de graduação contínua 

10

17

24

31

38

0,1 1 10

Frequência (Hz)

Â
ng

ul
o 

de
 fa

se
 (g

ra
us

)

CAP  50/70

AB-3 (60)

AB-4(300)

 
(d) Ângulo de fase das misturas de graduação descontínua 

 

Figura 6.23 – Influência do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha pelo processo úmido no módulo resiliente e no 

ângulo de fase das misturas asfálticas
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De acordo com estes resultados, pode-se verificar que o aumento do tempo de mistura 

empregado na fabricação dos asfaltos-borracha produziu uma redução dos valores do módulo 

resiliente das misturas asfálticas, de graduação contínua e descontínua, confeccionadas com 

asfalto-borracha. Esta redução do módulo resiliente das misturas asfálticas com o aumento do 

tempo de mistura, na qual os asfaltos-borracha foram obtidos, é mais expressiva para as 

misturas de graduação descontínua, seguindo, portanto, a mesma tendência observada para o 

caso das misturas asfálticas convencionais. 

 

Apesar da proximidade entre os valores das misturas asfálticas contínuas, apresentados 

na Figura 6.23 (c), e das misturas descontínuas, apresentados na Figura 6.23 (d), verifica-se 

um ligeiro acréscimo no ângulo de fase das misturas com o aumento do tempo de mistura 

empregado na fabricação dos asfaltos-borracha. Entretanto, estas diferenças podem ser 

consideradas significativas tendo-se em vista a redução produzida no ângulo de fase em 

relação aos valores apresentados para as misturas asfálticas convencionais, confeccionadas 

com o CAP 50/70. 

 

A diminuição do módulo resiliente das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha com o aumento do tempo de mistura empregado na fabricação destes ligantes pode 

estar relacionada à  verificada nas partículas de borracha granulada. Esta , que possivelmente 

ocorre por processos de desvulcanização e despolimerização, faz com que os compostos 

sintéticos existentes na borracha granulada reciclada de pneus usados sejam incorporados ao 

ligante asfáltico modificado, melhorando as suas propriedades viscoelásticas, tendo como 

resultado uma melhoria na flexibilidade das misturas asfálticas.  

 

 Os resultados apresentados para o módulo resiliente das misturas asfálticas 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, indicam, portanto, que apesar da  

verificada na borracha granulada, o emprego de elevadas temperaturas de fabricação e tempos 

de mistura prolongados produz uma melhoria no comportamento dos asfaltos-borracha.  

 

6.6.3 – RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

Os resultados dos ensaios de fadiga realizados para o estudo da influência do tempo de 

mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha estão apresentados na Figura 6.24, 

para as misturas de graduação contínua (MC), e na Figura 6.25, para as misturas de graduação 
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descontínua (MD), confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4 e com o CAP 

50/70. 
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Figura 6.24 – Influência do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha 

na vida de fadiga das misturas de graduação contínua 
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Figura 6.25 – Influência do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha 

na vida de fadiga das misturas de graduação descontínua 

  

Estes resultados indicam que ocorre um aumento na vida de fadiga das misturas 

asfálticas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4, em relação à mistura confeccionada 

com o asfalto-borracha AB-3. Este aumento na vida de fadiga é mais significativo para as 

misturas de graduação descontínua, sendo que para as misturas contínuas o ganho na vida de 

fadiga ocorreu apenas para níveis de deformações de tração superiores a 400 µm/m.  

 

Pode-se observar nos resultados apresentados na Figura 6.24 e na Figura 6.25, que o 

ganho na vida de fadiga das misturas de graduação descontínuas em relação à mistura 
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asfáltica convencional é bastante superior àqueles verificados nas misturas de graduação 

contínua.  

 

Para as misturas de graduação descontínua confeccionadas com o asfalto-borracha 

AB-3, produzido com tempo de mistura de 60 minutos, o número de ciclos que leva a ruptura 

por fadiga é aproximadamente 3 a 10 vezes superior ao da mistura asfáltica convencional. 

Aumentando o tempo de mistura empregado na fabricação do asfalto-borracha para 300 

minutos, este aumento na vida de fadiga foi maior que 10 vezes a vida de fadiga da mistura 

asfáltica convencional, conforme pode ser verificado nas curvas de fadiga apresentadas na 

Figura 6.25.  

 

Para as misturas de graduação contínua confeccionadas com o asfalto-borracha AB-3, 

o ganho observado na vida de fadiga ocorreu apenas para níveis de deformação de tração 

inferiores a 600 µm/m, enquanto, mesmo para estes níveis de deformação, as misturas 

confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4 continuaram apresentando uma vida de fadiga 

aproximadamente 10 vezes maior que a mistura asfáltica convencional. 

 

Ao contrário dos resultados dos ensaios de resistência à tração, módulo resiliente e 

ângulo de fase, que indicaram pequenas diferenças entre o comportamento das misturas 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, os ensaios de fadiga mostraram uma 

melhoria significativa no comportamento das misturas asfálticas devido ao aumento do tempo 

de mistura empregado na fabricação destes ligantes modificados. Estes resultados dos ensaios 

de fadiga vêm mostrar que com o aumento do tempo de mistura, apesar de haver uma possível  

desvulcanização das partículas de borracha, ocorre maior reação entre a borracha e o ligante 

base, transferindo-se para este alguns componentes do pneus (polímeros, “negro de fumo”, 

etc), resultando no aumento da vida de fadiga das misturas asfálticas. 

 

A Tabela 6.10 apresenta as constantes experimentais K1 e K2 para as curvas de fadiga, 

expressas pela Equação 6.1, das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua, 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4. As constantes das curvas de fadiga 

das misturas confeccionadas com o ligante asfáltico convencional foram apresentadas nas 

seções anteriores. 
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Tabela 6.10 – Constantes experimentais das curvas de fadiga (Equação 6.1) das misturas 

asfálticas empregadas no estudo da influência do tempo de mistura empregado na fabricação 

dos asfaltos-borracha 

Tipo de mistura asfáltica K1 K2

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-3 (MC: AB-3) 2,0x1023 -6,6288

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-4 (MC:AB-4) 3,0x1020 -5,4357

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-3 (MC: AB-3) 1,0x1026 -7,4577

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-4 (MC:AB-4) 5,0x1030 -8,9493

 

6.6.4 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

A Figura 6.26 apresenta os resultados dos ensaios RSST-CH realizados para a 

avaliação da resistência às deformações permanentes das misturas de graduação contínua e 

descontínua, confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4, obtidos com diferentes 

tempos de mistura. 
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Figura 6.26 – Influência  do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-borracha 

na resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas 

 

Estes resultados mostram que para a temperatura de ensaio de 60ºC as misturas de 

graduação contínua confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-3 e AB-4 apresentaram 

maior resistência ao afundamento na trilha de roda que as misturas de graduação descontínua. 

Para a temperatura de ensaio de 50ºC este comportamento inverte-se, ou seja, as misturas de 

graduação contínua passaram a apresentar maior resistência ao afundamento na trilha de roda 

que as misturas asfálticas descontínuas.  
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O maior intertravamento existente do esqueleto sólido aliado a menor quantidade de 

ligante asfáltico presente nas misturas de graduação descontínuas são os responsáveis pela 

maior resistência às deformações permanentes destas misturas em relação às misturas 

contínuas quando ensaiadas a 60ºC. Para temperaturas de ensaio menores (50ºC), a maior 

resistência às deformações permanentes apresentadas pelas misturas de graduação contínua 

pode ser atribuída a maior influência da componente elástica apresentada pelo ligante 

asfáltico que encontra-se em maior quantidade do que nas misturas descontínuas, 

principalmente no caso das misturas confeccionadas com asfaltos-borracha. 

 

Com relação à influência do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-

borracha, pode-se verificar que as misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4 

apresentaram uma resistência às deformações permanentes inferior àquelas confeccionadas 

com o ligante AB-3. Isto indica que o aumento do tempo de mistura empregado na fabricação 

dos asfaltos-borracha produz uma redução na resistência às deformações permanentes das 

misturas asfálticas, em relação àquelas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos com 

tempos menores. 

 

Esta redução da resistência às deformações permanentes é um reflexo do leve aumento 

no ângulo de fase das misturas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4 em relação 

àquelas confeccionadas com o ligante AB-3. Este aumento do ângulo de fase, neste caso 

indica o aumento da componente viscosa no comportamento das misturas asfálticas ensaiadas, 

sendo mais notado em temperaturas de ensaio mais elevadas, como aquelas empregadas na 

realização dos ensaios RSST-CH. 

 

Apesar da redução sofrida na resistência às deformações permanentes, as misturas de 

graduação contínua e descontínua confeccionadas com o asfalto-borracha AB-4 apresentaram 

um comportamento superior ao das misturas asfálticas convencionais confeccionadas com o 

CAP 50/70. 
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6.7 –  INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE FABRICAÇÃO DOS ASFALTOS-

BORRACHA 

 

Para o estudo da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha nas propriedades 

mecânicas das misturas asfálticas foram empregados os seguintes ligantes asfálticos 

modificados com borracha: 

• Asfalto-borracha 1 (AB-1): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 170ºC, durante 60 minutos; 

• Asfalto-borracha 2 (AB-2): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 190ºC, durante 60 minutos; 

• Asfalto-borracha 3 (AB-3): confeccionado com 21% da borracha R4 (moída a 

temperatura ambiente), a 210ºC, durante 60 minutos; 

 

As propriedades físicas dos ligantes acima descritos estão apresentadas na Tabela 6.1, 

onde pode-se verificar que o aumento da temperatura de fabricação produziu uma diminuição 

da penetração, viscosidade rotacional e resiliência, e um aumento do ponto de amolecimento. 

Os ensaios mecânicos realizados nesta seção permitirão determinar quais as conseqüências 

produzidas em termos de comportamento mecânico das misturas asfálticas confeccionadas 

com asfaltos-borracha obtidos para diferentes temperaturas de fabricação. 

 

6.7.1 –  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração realizados nas misturas asfálticas de 

graduação contínua e descontínua, confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-1, AB-2 e 

AB-3 estão apresentados na Figura 6.27 e na Tabela 6.11. Estes resultados mostram 

inicialmente que, entre as misturas confeccionadas com asfalto-borracha, apenas as misturas 

de graduação contínua foram afetadas pelo processo de envelhecimento, o qual produziu um 

aumento na resistência à tração destas misturas.  
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Figura 6.27 – Influência da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha na resistência à 

tração das misturas asfálticas 

 

Tabela 6.11 – Grupos homogêneos determinados pela análise de variância dos resultados dos 

ensaios de resistência à tração das misturas asfálticas empregadas no estudo da temperatura de 

fabricação dos asfaltos-borracha 

Grupos homogêneos 
Mistura Envelhec. 

S/N Ligante σt MÉDIA 
(MPa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MD N CAP 50/70 0,73 **           

MC N CAP 50/70 0,94  ** **         

MC N AB-3 0,95  ** ** **        

MD S CAP 50/70 1,07     ** ** **     

MC S AB-3 1,10     ** ** ** **    

MC S CAP 50/70 1,13      ** ** ** **   

MC N AB-1 1,15       ** ** **   

MC N AB-2 1,16       ** ** ** **  

MD S AB-2 1,18        ** ** **  

MD S AB-3 1,19        ** ** **  

MD N AB-3 1,21         ** ** **

MD S AB-1 1,21         ** ** **

MD N AB-2 1,25          ** **

MC S AB-1 1,30           **

MD N AB-1 1,30           **

MC S AB-2 1,31           **
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Para as misturas de graduação descontínua, as diferenças devido ao processo de 

envelhecimento não podem ser consideradas significativas, conforme mostrado na análise de 

variância dos resultados dos ensaios de resistência à tração apresentados na Tabela 6.11. Em 

relação às misturas asfálticas convencionais, os resultados mostram que as misturas 

descontínuas confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-1, AB-2 e AB-3 apresentam 

resistência à tração superior a das misturas descontínuas convencionais. 

 

Os resultados indicam que, em geral, a resistência à tração das misturas de graduação 

contínua e descontínua não é afetada pelo aumento da temperatura empregada para a 

fabricação dos asfaltos-borracha. Apenas para as misturas asfálticas de graduação contínua 

confeccionadas com o asfalto-borracha AB-3, produzido com uma temperatura de 210ºC, é 

que foi observada uma redução na resistência à tração com o aumento da temperatura 

empregada na fabricação do ligante, como também em relação à mistura asfáltica 

convencional. 

 

Isto pode ser mais uma vez explicado pelo fato de as misturas de graduação contínua 

apresentarem maior quantidade de ligante asfáltico que aquelas de graduação descontínua, e 

portanto, serem mais susceptíveis às diferenças produzidas pelo processo de envelhecimento 

acelerado em laboratório. Entretanto, para a correta avaliação da resistência ao trincamento, 

estes resultados devem ser analisados conjuntamente com os resultados dos ensaios de fadiga. 

 

6.7.2 –  MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE 

 

A Figura 6.28 apresenta os resultados dos ensaios de módulo resiliente e os valores 

dos ângulos de fase das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-1, AB-2 e AB-3, obtidos com temperatura de 

fabricação de 170ºC, 190ºC e 210ºC, respectivamente. 

 

  

 

 

 181



1000

2250

3500

4750

6000

0,1 1 10
Frequência (Hz)

M
ód

ul
o 

R
es

ili
en

te
 (M

Pa
) CAP 50/70

AB-1 (170)
AB-2 (190)
AB-3 (210)

 
(a) Módulo resiliente das misturas de graduação contínua 
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(b) Módulo resiliente das misturas de graduação descontínua 
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(c) Ângulo de fase das misturas de graduação contínua 
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(d) Ângulo de fase das misturas de graduação descontínua 

 

Figura 6.28 – Influência da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha no módulo resiliente e no ângulo de fase das misturas asfálticas
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Estes resultados mostram que o aumento da temperatura de fabricação dos asfaltos-

borracha resulta em uma diminuição dos valores de módulo resiliente das misturas asfálticas 

confeccionadas com estes ligantes modificados. Esta tendência apresentou-se mais nítida para 

as misturas asfálticas de graduação contínua.  

 

Para as misturas asfálticas descontínuas confeccionadas com o asfalto-borracha AB-3, 

produzido a uma temperatura de 210ºC, houve um aumento nos valores do módulo resiliente, 

em relação àqueles apresentados pela mistura descontínua confeccionada com o asfalto-

borracha AB-2, produzido a 190ºC. 

 

Com relação aos valores do ângulo de fase das misturas de graduação contínua, 

apresentados na Figura 6.28 (c), e das misturas descontínuas, apresentados na Figura 6.28 (d), 

não são verificadas diferenças significativas devido ao aumento da temperatura de fabricação 

dos asfaltos-borracha com os quais estas misturas foram confeccionadas. De qualquer forma, 

para todas as misturas estudadas, independentemente da temperatura empregada na fabricação 

dos asfaltos-borracha, ocorre uma diminuição considerável dos valores do ângulo de fase em 

relação aos valores apresentados para as misturas asfálticas convencionais, indicando uma 

melhoria do comportamento elástico das misturas asfálticas com asfalto-borracha. 

 

6.7.3 –  RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

Os resultados dos ensaios de fadiga realizados para o estudo da influência da 

temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha estão apresentados na Figura 6.29, para as 

misturas de graduação contínua, e na Figura 6.30, para as misturas de graduação descontínua. 

Estes resultados mostram que não há grande influência da temperatura de fabricação dos 

asfaltos-borracha na resistência ao trincamento por fadiga das misturas confeccionadas com 

estes materiais. 
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Figura 6.29 – Influência da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha na vida de fadiga 

das misturas de graduação contínua 
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Figura 6.30 – Influência da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha na vida de fadiga 

das misturas de graduação descontínua 

 

Pode-se ainda verificar que todas as misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha apresentaram vida de fadiga superior às misturas asfálticas convencionais, 

principalmente as misturas de graduação descontínua. Isto mostra que apesar da redução 

verificada na resiliência dos ligantes modificados com borracha com o aumento da 

temperatura de fabricação, conforme mostrado na Tabela 6.1, existe ainda uma melhoria no 

comportamento elástico destes ligantes, expresso por meio da redução do ângulo de fase e 

aumento da vida de fadiga das misturas asfálticas estudadas. 

 

A Tabela 6.12 apresenta as constantes experimentais K1 e K2 para as curvas de fadiga, 

expressas pela Equação 6.1, das misturas asfálticas de graduação contínua e descontínua, 

confeccionadas com os asfaltos-borracha AB-1, AB-2 e AB-3. As constantes das curvas de 
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fadiga das misturas confeccionadas com o ligante asfáltico convencional foram apresentadas 

nas seções anteriores. 

 

 

Tabela 6.12 – Constantes experimentais das curvas de fadiga (Equação 6.1) das misturas 

asfálticas empregadas no estudo da influência da temperatura de fabricação dos asfaltos-

borracha 

Tipo de mistura asfáltica K1 K2

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-1 (MC: AB-1) 1,0x1022 -6,1477

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-2 (MC:AB-2) 1,0x1023 -6,6012

Mistura de graduação contínua confeccionada com AB-3 (MC:AB-3) 2,0x1023 -6,6288

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-1 (MC: AB-1) 1,0x1028 -8,1567

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-2 (MC: AB-2) 2,0x1028 -8,2499

Mistura de graduação descontínua confeccionada com AB-3 (MC:AB-3) 1,0x1026 -7,4577

 

6.7.4 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 6.31, pode-se afirmar que o 

aumento da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha produz um aumento na 

resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas de graduação contínua e 

descontínua. Este aumento da resistência às deformações permanentes segue a mesma 

tendência da curva apresentada na Figura 6.31 para o ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha produzidos a 170ºC, 190ºC e 210ºC. 

 

Além disto, pode-se observar que seguindo as mesmas tendências já verificadas nos 

resultados apresentados anteriormente, as misturas de graduação descontínua em geral 

apresentam uma resistência ao desenvolvimento das deformações permanentes superior às 

misturas asfálticas de graduação contínua.  
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Figura 6.31 – Influência  da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha na resistência às 

deformações permanentes das misturas asfálticas 

  

6.8 – CONCLUSÕES 

 

De forma geral, os resultados apresentados nas seções anteriores para as misturas de 

graduação contínua e descontínua mostraram que as melhorias produzidas no comportamento 

destas misturas devido ao emprego dos ligantes asfálticos modificados com borracha ocorrem 

principalmente nos seguintes aspectos: aumento do módulo resiliente e diminuição do ângulo 

de fase, aumento da resistência ao trincamento por fadiga e ao desenvolvimento das 

deformações permanentes. 

 

Os resultados do estudo de dosagem realizados nas misturas asfálticas de graduação 

contínua e descontínua mostraram que, em geral, o emprego dos asfaltos-borracha produz 

uma diminuição na Estabilidade Marshall e na densidade aparente, e um aumento na 

quantidade de vazios em relação às misturas asfálticas convencionais obtidas com a mesma 

energia de compactação. Entretanto, a melhoria nas características de deformabilidade das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha já pode ser verificada nos resultados 

obtidos para a fluência Marshall destas misturas, uma vez  que, mesmo para percentagens de 

ligante elevadas os valores medidos para a fluência foram equivalentes aos valores medidos 

para as misturas confeccionadas com o ligante asfáltico convencional. Isto ocorre pela 

diminuição do componente viscoso do ligante asfáltico responsável pela fluência das 

misturas. 
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O aumento da percentagem de ligante empregada na confecção das misturas asfálticas 

confeccionadas com asfalto-borracha em relação às misturas asfálticas convencionais ocorre 

devido ao aumento da espessura do filme de ligante asfáltico necessário para haver o 

recobrimento completo das partículas de agregado. Este aumento na espessura do filme 

ligante pode ser atribuído às elevadas viscosidades apresentadas pelos ligantes asfálticos 

modificados com borracha empregado na confecção das misturas asfálticas. 

 

Os resultados apresentados neste capítulo mostraram que os principais benefícios 

produzidos nas misturas asfálticas pelo aumento da percentagem de borracha incorporada ao 

ligante asfáltico convencional pelo processo úmido foram: melhoria das características de 

deformabilidade e do comportamento elástico das misturas, aumento significativo da 

resistência ao trincamento por fadiga e da resistência às deformações permanentes. Estes 

resultados mostram que apesar das condições extremas nas quais os asfaltos-borracha com 

elevados percentuais de borracha foram obtidos, o elevado ganho obtido em termos de 

resistência à fadiga e ao desenvolvimento das deformações permanentes podem tornar estes 

materiais viáveis economicamente, dependendo para isto de um estudo custo-benefício mais 

específico. 

 

Com relação ao estudo das misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha 

fabricados a partir da incorporação de borracha granulada obtida pelo processo criogênico, os 

resultados mostraram que para as configurações estudadas as misturas apresentaram um 

comportamento bastante semelhante em relação a resistência à tração, modulo resiliente e 

vida de fadiga. Entretanto, o emprego da borracha criogênica produz uma redução 

significativa na resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas em relação 

àquelas confeccionadas com asfaltos-borracha fabricados com borracha granulada obtida pelo 

processo de moagem a temperatura ambiente. 

 

Esta redução na resistência às deformações permanentes pode ter ocorrido devido à 

diminuição do ponto de amolecimento dos asfaltos-borracha fabricados com borracha 

criogênica em relação aos ligantes modificados com a borracha obtida pelo processo de 

moagem a temperatura ambiente. Isto constitui mais uma evidência de que tanto a redução da 

viscosidade rotacional, como do ponto de amolecimento, ocorre pela diminuição do nível de 

interação entra a borracha granulada e o ligante asfáltico convencional produzida pela 

diminuição da superfície específica deste tipo de borracha granulada. 
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Com relação ao aumento do tempo de mistura empregado na fabricação dos asfaltos-

borracha, os resultados mostraram que os principais efeitos produzidos no comportamento das 

misturas asfálticas foram: redução da resistência à tração e do módulo resiliente e na 

resistência ao desenvolvimento das deformações permanentes, e aumento significativo na 

resistência ao trincamento por fadiga. 

 

Estes resultados mostram ainda que apesar do processo de  das partículas de borracha 

verificado com o aumento do tempo de mistura e da temperatura empregada no processo de 

fabricação dos asfaltos-borracha, os efeitos produzidos no ligante são benéficos ao 

comportamento mecânico das misturas confeccionadas com estes materiais. Apesar de ter 

sido verificada uma redução da resistência ao desenvolvimento das deformações permanentes, 

o comportamento das misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha, obtidos com 

elevado tempo de mistura, foi ainda superior ao comportamento das misturas asfálticas 

convencionais. 

 

Com relação à temperatura empregada na fabricação dos asfaltos-borracha, os 

principais efeitos verificados nas propriedades mecânicas das misturas foram relacionados ao 

módulo resiliente e à resistência às deformações permanentes. Os resultados mostraram que o 

aumento da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha produziu uma diminuição nos 

valores do módulo resiliente das misturas e um aumento na sua resistência às deformações 

permanentes. A resistência ao trincamento das misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-

borracha não foi afetada pela temperatura de fabricação destes materiais. 
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CAPÍTULO 

7 
MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS COM 

BORRACHA PELO PROCESSO SECO 
 

7.1 –  INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados dos ensaios mecânicos 

realizados nas misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco, levando-se 

em consideração o efeito da incorporação de elevadas percentagens de borracha sobre o 

comportamento mecânico destas misturas.  

 

Dentre as principais vantagens da incorporação da borracha granulada às misturas 

asfálticas pelo processo seco estão: a utilização de equipamentos convencionais para a 

produção destas misturas, e a não limitação da quantidade de borracha adicionada à mistura. 

Isto acontece porque, no processo seco, a borracha granulada é inicialmente adicionada à 

mistura de agregados minerais previamente aquecida, para posteriormente entrar em contato 

com o ligante asfáltico convencional, não produzindo, portanto, ligantes modificados de 

elevadas viscosidades.  

  

 As misturas asfálticas estudadas nesta seção foram confeccionadas com a graduação 

contínua e os resultados obtidos nos ensaios mecânicos foram comparados aos resultados das 

misturas de graduação contínua confeccionadas com o CAP 50/70 (MC) e com o asfalto-

borracha AB-1, obtido pelo processo úmido e já descrito anteriormente. Nesta seção, a 

mistura asfáltica de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-1, ou com 

qualquer outro tipo de asfalto-borracha produzido pelo processo úmido, será denominada 

como MU (Mistura obtida com asfalto-borracha pelo processo Úmido).  

 

 Os valores numéricos dos resultados dos ensaios mecânicos realizados nas misturas 

asfálticas estudadas neste capítulo estão apresentados no Apêndice D. 
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7.2 –  DEFINIÇÃO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA 

 

Para a definição da percentagem de ligante e de borracha granulada incorporada, como 

também das propriedades volumétricas das misturas asfálticas modificadas com borracha pelo 

processo seco, foram utilizados os resultados dos estudos de dosagem realizados para as 

misturas asfálticas de graduação contínua convencional e confeccionada com asfalto-borracha 

apresentados no Capítulo 6 na Tabela 6.4. 

 

Conhecendo-se a percentagem de borracha granulada incorporada ao ligante asfáltico 

convencional pelo processo úmido e a percentagem ótima de ligante das misturas asfálticas 

MU, pode-se determinar a quantidade de borracha granulada em relação ao peso total desta 

mistura asfáltica. A partir dos resultados apresentados na Tabela 6.4, determinou-se que o 

percentual, em peso, de ligante asfáltico convencional e de borracha granulada presente na 

mistura MU, confeccionada com asfalto-borracha, é de 7,95% e 2,0%, respectivamente. Em 

relação à mistura de agregados minerais esta percentagem de borracha equivale a 2,2%, sendo 

então tomada como referência para a confecção das misturas asfálticas modificadas pelo 

processo seco. 

 

Além da percentagem de borracha de 2,2%, em relação à mistura de agregados 

minerais, as misturas asfálticas modificadas com borracha granulada pelo processo seco 

foram ainda confeccionadas com percentagens de borracha de 3,6% e 6,0%, em relação à 

mistura de agregados minerais. Todas estas misturas foram confeccionadas com uma 

percentagem de ligante asfáltico convencional de 7,95%, conforme o procedimento já descrito 

anteriormente, e mesmas propriedades volumétricas. Neste caso, o aumento da percentagem 

de borracha incorporada às misturas se deu pela correção da granulometria da mistura de 

agregados, uma vez que, no processo seco, a borracha granulada é considerada como parte 

constituinte do esqueleto sólido da mistura. 

  

 As misturas asfálticas de graduação contínua modificadas com diferentes percentagens 

de borracha pelo processo seco foram denominadas neste capítulo como: 

• Mistura de graduação contínua modificada com a incorporação de 2,2% de borracha 

granulada em relação à mistura de agregados minerais: MS-1; 

• Mistura de graduação contínua modificada com a incorporação de 3,6% de borracha 

granulada em relação à mistura de agregados minerais: MS-2; 
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• Mistura de graduação contínua modificada com a incorporação de 6,0% de borracha 

granulada em relação à mistura de agregados minerais: MS-3. 

 

A Tabela 7.1 descreve as proporções entre os diferentes materiais empregados na 

confecção das misturas asfálticas modificadas com borracha granulada pelo processo seco. 

Estes valores foram determinados a partir das correções granulométricas necessárias à 

incorporação da borracha granulada aos agregados minerais. 

 

Tabela 7.1 – Correções na composição dos materiais empregados na confecção das misturas 

modificadas com borracha pelo processo seco 

Materiais empregados MS-1 MS-2 MS-3 

Borracha granulada R4 2,0% 3,3% 5,5% 

Brita 1 10,0% 9,6% 8,3% 

Brita 0 28,7% 28,7% 27,7% 

Pó-de-pedra 48,1% 47,1% 47,1% 

Fíler 3,7% 3,6% 3,7% 

Percentagem de ligante asfáltico em relação à mistura 7,95% 7,95% 7,95% 

 

7.3 –  PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DAS MISTURAS 

 

Para a confecção e compactação das misturas asfálticas de graduação contínua 

modificadas com borracha pelo processo seco foram seguidos os seguintes procedimentos: 

• Aquecimento dos agregados: os agregados minerais, devidamente proporcionados e 

pesados, foram previamente aquecidos à temperatura de 177ºC, permanecendo em 

estufa por um período mínimo de 2 horas; 

• Obtenção da mistura borracha-agregado: a borracha granulada foi adicionada aos 

agregados minerais previamente aquecidos, inicialmente sem fíler, sendo realizada a 

mistura por um período de 15 segundos, ou até a obtenção de uma mistura 

homogênea. Em seguida foi adicionado o fíler, também previamente aquecido, 

tomando-se cuidados para que não ocorresse perda de finos;  

• Adição do ligante asfáltico convencional e realização da mistura: após o ligante 

asfáltico convencional ter atingido a temperatura ideal de mistura, o mesmo foi 

adicionado à mistura homogênea composta pelos agregados minerais, borracha 
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granulada e fíler, promovendo-se esta mistura por um período não superior a 3 

minutos; 

• Compactação: a compactação das misturas asfálticas obtidas foi realizada logo após a 

operação de mistura entre os seus diferentes componentes. 

 

A Tabela 7.2 apresenta os valores das temperaturas do ligante, dos agregados e de 

compactação para as misturas asfálticas estudadas. Estas temperaturas foram escolhidas 

levando-se em consideração a trabalhabilidade do ligante asfáltico convencional e do asfalto-

borracha empregado na dosagem e confecção da mistura MU. Pode-se observar que as 

misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco (MS) foram confeccionadas 

nas mesmas condições das misturas asfálticas convencionais (MC). 

 

Tabela 7.2 – Temperaturas empregadas na dosagem e confecção das misturas asfálticas 

estudadas 

Temperaturas empregadas MC MS MU 

Temperatura do ligante para mistura (ºC) 160 160 170 

Temperatura dos agregados (ºC) 177 177 190 

Temperatura de compactação (ºC) 160 160-170 164 

 

7.4 –  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

A Figura 7.1 apresenta os resultados dos ensaios de resistência à tração das misturas 

de graduação contínua confeccionadas com o CAP 50/70 (MC), com o asfalto-borracha AB-1 

(MU), descrito no Capítulo 6, e das misturas modificadas  com borracha pelo processo seco 

(MS). Estes ensaios foram realizados apenas em corpos-de-prova submetidos ao processo de 

envelhecimento acelerado. 
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Figura 7.1 – Resistência à tração por compressão diametral das misturas asfálticas de 

graduação contínua modificadas com borracha granulada pelo processo seco 

 

Os resultados apresentados na Figura 7.1 mostram que, em geral, a incorporação da 

borracha granulada produziu um aumento da resistência à tração das misturas asfálticas 

modificadas pelo processo seco (MS), em relação à mistura asfálticas confeccionada com o 

CAP 50/70. Para as misturas asfálticas modificadas com borracha pode-se observar que a 

incorporação da borracha granulada pelo processo seco resulta numa diminuição da 

resistência à tração das misturas em comparação àquelas confeccionadas com o asfalto-

borracha AB-1, obtido pelo processo úmido. 

  

Com relação às misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco, 

pode-se observar que o aumento da percentagem de borracha incorporada não afetou de forma 

significativa a resistência à tração das misturas, excetuando-se o caso da mistura MS-3, obtida 

com a incorporação de 6,0% de borracha em relação à mistura de agregados . A redução da 

resistência à tração apresentada pela mistura MS-3 pode ter ocorrido devido ao aumento da 

percentagem de vazios desta mistura em relação às demais. Este aumento da percentagem de 

vazios se deu pela dificuldade de ser atingida, em laboratório, a densidade aparente 

especificada durante a compactação da mesma, uma vez que a mistura não apresentava 

capacidade de compactação, constituindo uma limitação na quantidade de borracha 

incorporada pelo processo seco.  

 

7.5 –  MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE 

 

A Figura 7.2  apresenta os resultados dos ensaios de módulo resiliente das misturas 

asfálticas confeccionadas com o CAP 50/70 (MC), com o asfalto-borracha AB-1 (MU), 
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obtido pelo processo úmido, modificadas com borracha pelo processo seco para diferentes 

percentagens de borracha (MS). Os resultados mostram que, excetuando-se a mistura asfáltica 

MS-3, a incorporação da borracha granulada produziu um aumento no módulo resiliente das 

misturas. Este aumento indica que estas misturas apresentam menor deformabilidade quando 

submetidas às cargas do tráfego que as misturas asfálticas convencionais. 

 

 A diminuição do módulo resiliente das misturas MC-3, modificadas com a 

incorporação de 6,0% de borracha granulada à mistura de agregados minerais, em relação ao 

módulo resiliente da mistura asfáltica convencional pode ser atribuída a elevada percentagem 

de vazios existente nesta mistura, devido às dificuldades de compactação verificadas em 

laboratório. 
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Figura 7.2 – Módulo resiliente das misturas asfálticas de graduação contínua confeccionadas 

com o CAP 50/70 e modificadas com borracha granulada de pneus pelo processo seco 

 

A comparação entre os resultados dos ensaios de módulo resiliente das misturas MU e 

MS-1 (2,2%) mostra que a utilização de asfaltos-borracha fabricados pelo processo úmido 

produz um aumento do módulo resiliente das misturas em relação àquelas modificadas com 

quantidades equivalentes de borracha pelo processo seco. Com relação aos resultados obtidos 

para as misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco, pode-se observar 

que o aumento da percentagem de borracha incorporada produz uma diminuição no módulo 

resiliente destas misturas. Em ambos os casos, a diminuição do módulo resiliente das misturas 

asfálticas modificadas pelo processo seco pode ser atribuída a substituição de uma parte do 

esqueleto sólido da mistura (partículas de agregados minerais) pela borracha granulada 

(partículas flexíveis). 
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A Figura 7.3 apresenta os resultados dos ângulos de fase das misturas asfálticas de 

graduação contínua modificadas com borracha pelo processo seco e confeccionadas com os 

ligantes asfálticos CAP 50/70 e AB-1. Estes resultados mostram que a incorporação da 

borracha granulada melhora as propriedades elásticas das misturas asfálticas modificadas com 

borracha granulada pelo processo seco. Esta melhoria é indicada pela diminuição do ângulo 

de fase das misturas asfálticas MS-1, MS-2 e MS-3, em relação aos valores obtidos para a 

mistura asfáltica confeccionada com o CAP 50/70 e agregados naturais (convencional). 

 

Os resultados calculados para o ângulo de fase das misturas asfálticas modificadas 

com borracha pelo processo seco mostram que o aumento da percentagem de borracha 

incorporada provoca uma diminuição do ângulo de fase destas misturas. Isto indica  uma 

melhoria nas suas características elásticas. 
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Figura 7.3 – Ângulo de fase das misturas asfálticas de graduação contínua confeccionadas 

com o CAP 50/70 e modificadas com borracha granulada de pneus pelo processo seco 

 

7.6 –  RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

A Figura 7.4 apresenta os resultados dos ensaios de fadiga realizados nas misturas de 

graduação contínua confeccionadas com o CAP 50/70 e com o asfaltos-borracha AB-1, obtido 

pelo processo úmido, como também nas misturas modificadas com borracha pelo processo 

seco.  
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Figura 7.4 – Vida de fadiga das misturas asfálticas de graduação contínua modificadas com 

borracha granulada pelo processo seco 

 

Estes resultados mostraram inicialmente que a incorporação da borracha granulada às 

misturas asfálticas pelo processo seco tem como conseqüência o aumento da sua vida de 

fadiga. Entretanto, o aumento da percentagem de borracha incorporada pelo processo seco de 

2,2% para 3,6% em relação à mistura de agregados minerais, faz com que a resistência ao 

trincamento por fadiga das misturas seja diminuída, como pode ser observado comparando-se 

as curvas de fadiga das misturas MS-1 e MS-2. Esta diminuição da vida de fadiga das 

misturas modificadas com borracha pelo processo seco com o aumento da percentagem de 

borracha pode ser atribuída à substituição do esqueleto sólido destas misturas pelas partículas 

de borracha. 

 

Com relação ao processo de incorporação da borracha granulada, pode-se observar 

que as misturas modificadas pelo processo seco (MS-1) apresentaram vida de fadiga superior 

àquelas confeccionadas com o asfalto-borracha obtido pelo processo úmido (MU). Isto mostra 

que indiferente de haver, ou não, reação entre a borracha granulada e o ligante asfáltico 

convencional, a presença destas partículas de borracha contribuem para o aumento da 

flexibilidade da mistura e conseqüente resistência ao trincamento por fadiga. 

 

A comparação entre o comportamento das misturas asfálticas modificadas com 

borracha pelo processo seco e aquelas confeccionadas com asfalto-borracha obtido pelo 

processo úmido não teve por objetivo indicar qual o melhor processo para a modificação das 

misturas. Convém lembrar que estas misturas foram confeccionadas de forma a apresentar as 

mesmas características volumétricas, o que na verdade não ocorre em uma situação real, onde 

para cada tipo específico de mistura deverá ser realizado um estudo de dosagem específico. 
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A Tabela 7.3 apresenta as constantes experimentais K1 e K2 para as curvas de fadiga, 

expressas pela Equação 6.1, das misturas asfálticas de graduação contínua modificadas com 

borracha granulada pelo processo seco. 

 

Tabela 7.3 – Constantes experimentais das curvas de fadiga das misturas asfálticas 

modificadas com borracha pelo processo seco 

Tipo de mistura asfáltica K1 K2

Mistura de graduação contínua  MS-1 5,0x1023 -6,5976

Mistura de graduação contínua  MS-2 2,0x1021 -5,837

 

7.7 –  RESISTÊNCIA ÀS DEFORMAÇÕES PERMANENTES 

 

A Figura 7.5 apresenta os valores do número de eixos padrão (ESALmrd) necessário 

para produzir o afundamento nas trilhas de roda de 12,7 mm, calculados a partir dos 

resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento cíclico a altura constante realizados nas 

misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco.  
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Figura 7.5 – Avaliação da resistência às deformações permanentes das misturas asfálticas 

 

Estes resultados mostram que, em relação às misturas asfálticas convencionais 

ensaiadas a 60ºC, as misturas modificadas com borracha pelo processo seco apresentaram a 

mesma resistência às deformações permanentes. Entretanto, para os ensaios a 50ºC, as 

misturas modificadas com borracha pelo processo seco apresentaram um comportamento 

inferior às misturas asfálticas convencionais. 
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Com relação ao aumento da percentagem de borracha incorporada às misturas pelo 

processo seco, os resultados não se apresentaram conclusivos, uma vez que, para a 

temperatura de ensaio de 60ºC aparentemente não há diferenças entre o comportamento das 

misturas MS-1 e MS-2, enquanto que, para as misturas ensaiadas a 50ºC pode ser verificado 

uma pequena melhoria da mistura MS-2 em relação à mistura MS-1.  

 

Para ambas as temperaturas de ensaio, as misturas MS-3, modificadas com 6,0% de 

borracha em relação à mistura de agregados minerais, apresentou um comportamento 

significativamente inferior ao das misturaS MS-1, MS-2, MU e MC. Conforme já 

mencionado anteriormente, estas misturas apresentaram um percentagem de vazios bastante 

superior ao das demais misturas estudadas, e como este parâmetro volumétrico apresenta 

grande influência no comportamento das misturas, é de se esperar um prejuízo no 

comportamento destas misturas. 

 

Comparando-se as misturas MS-1 e MU, ou seja, as misturas modificadas com 

borracha pelo processo seco e aquelas confeccionadas com asfalto-borracha obtido pelo 

processo úmido, os resultados mostram que há uma diferença significativa entre o 

comportamento destas misturas no que se refere à resistência às deformações permanentes. De 

acordo com a Figura 7.5 pode-se observar que as misturas confeccionadas com asfalto-

borracha obtido pelo processo úmido apresentaram resistência ao desenvolvimento das 

deformações permanentes significativamente superior à resistência apresentada pelas misturas 

asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco.  

 

Estas diferenças podem ser explicadas, mais uma vez, pelos valores apresentados pelo 

ponto de amolecimento dos ligantes asfálticas empregados na confecção das misturas MU e 

MS-1, uma vez que os asfalto-borracha AB-1, utilizado na mistura MU, apresenta o ponto de 

amolecimento bastante superior ao do ligante asfáltico convencional CAP 50/70, empregado 

na confecção das misturas MS-1. 

 

7.8 –  RESISTÊNCIA AO DESGASTE 

 

Uma importante característica a ser considerada para as misturas asfálticas 

modificadas com borracha pelo processo seco é a sua resistência ao desgaste. A incerteza 

existente sobre a ocorrência ou não das reações entre a borracha granulada e o ligante 
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asfáltico convencional neste tipo de mistura, também levanta dúvidas referentes à eficiência 

da ligação promovida entre os materiais inertes promovida pelo ligante. 

 

A Figura 7.6 apresenta os resultados da resistência ao desgaste das misturas asfálticas 

modificadas com borracha granulada pelo processo seco avaliada por meio do ensaio 

Cantabro normalizado pela DNER-ME 383/99 . Os valores apresentados nesta figura 

correspondem aos percentuais de borracha granulada existente em relação à quantidade de 

ligante asfáltico presente nas misturas asfálticas. 
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Figura 7.6 – Resistência ao desgaste das misturas asfálticas de graduação contínua 

modificadas com borracha pelo processo seco 

 

Estes resultados mostram que o desgaste por abrasão das misturas asfálticas aumenta 

com a percentagem de borracha incorporada. De acordo com estes resultados pode-se inferir 

que no processo seco há pouca reação entre a borracha granulada e o ligante asfáltico 

convencional, ou seja, que a ligação agregado-ligante é maior que a ligação borracha-ligante. 

 

 Neste trabalho, os ensaios Cantabro foram realizados em corpos-de-prova na condição 

seca. Para uma melhor avaliação desta resistência ao desgaste, como também da possibilidade 

de desprendimento das partículas de borracha presentes nas misturas é necessária a realização 

de ensaios semelhantes em corpos-de-prova submetidos a processos de saturação ou 

molhagem. 
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7.9 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste capítulo para as misturas asfálticas modificadas com 

borracha granulada pelo processo seco mostraram que ocorre uma redução no módulo 

resiliente, na resistência à tração e na resistência às deformações permanentes destas misturas 

em relação àquelas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos pelo processo úmido. 

Entretanto, as misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco apresentaram 

vida de fadiga superior àquela confeccionada com um asfalto-borracha obtido com um tempo 

de mistura de 60 minutos, a 170ºC, considerando quantidades de borracha granulada 

equivalentes. 

 

Nas misturas asfálticas modificadas com borracha granulada pelo processo seco, 

observou-se que o aumento da percentagem de borracha incorporada contribui para o aumento 

da flexibilidade e elasticidade, conforme indicado pela diminuição do módulo resiliente e do 

ângulo de fase destas misturas. De uma maneira geral, pode-se considerar que este aumento 

da percentagem de borracha ao ligante não produziu diferenças no comportamento às 

deformações permanentes das misturas asfálticas modificadas com borracha pelo processo 

seco. 

 

Com relação aos ensaios Cantabro realizados a seco nas misturas asfálticas 

modificadas com borracha pelo processo seco, os resultados mostraram que o desgaste das 

misturas asfálticas aumenta com a percentagem de borracha incorporada, mas mesmo para 

quantidades de borracha mais elevadas, este desgaste encontra-se dentro de um nível 

aceitável. Entretanto, para uma avaliação mais completa torna-se necessária a realização de 

ensaios com as misturas asfálticas na condição úmida. 

 

As misturas asfálticas cujos resultados foram apresentados neste capítulo mostraram 

que, embora não haja limitação em relação ao aumento da viscosidade do ligante, o aumento 

da percentagem de borracha para valores acima de 3,6% acarreta em grandes dificuldades de 

compactação das misturas. Isto faz com que as misturas obtidas apresentem elevadas 

percentagens de vazios, afetando assim o seu comportamento mecânico.  

 

Além dos resultados apresentados neste trabalho, a escolha do processo de 

modificação das misturas asfálticas com borracha granulada reciclada de pneus usados deve 
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ser feita levando-se em consideração outros fatores, como facilidades de confecção e 

aplicação das misturas em campo, disponibilidade de equipamentos, características mecânicas 

desejadas para as misturas, etc. 
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CAPÍTULO 

8 
CONCLUSÕES 

 

8.1 –  INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões finais, deduzidas a partir dos 

estudos realizados e apresentados nos capítulos anteriores a respeito da avaliação das 

propriedades dos ligantes e das misturas asfálticas modificados com borracha granulada 

reciclada de pneus usados. Por fim, são apresentadas as sugestões para pesquisas futuras, 

necessárias para a complementação dos estudos apresentados neste trabalho, cujos resultados 

poderão dirimir as dúvidas ainda existentes a respeito do comportamento dos materiais 

modificados com borracha granulada reciclada de pneus usados. 

 

8.2 –  PROPRIEDADES FÍSICAS DOS ASFALTOS-BORRACHA 

 

8.2.1 –  INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

Os resultados apresentados ao longo deste trabalho mostraram que o ligante asfáltico 

convencional é submetido a um processo de envelhecimento durante o processo de fabricação 

dos asfaltos-borracha pelo processo úmido em laboratório, devido a sua exposição a elevadas 

temperaturas durante prolongados períodos de tempo. Este processo de envelhecimento é 

agravado com o aumento da temperatura e do tempo de mistura empregado no processo de 

fabricação dos asfaltos-borracha. 

 

Os resultados mostraram que os principais fatores que afetam o comportamento dos 

asfaltos-borracha são: percentagem, tipo e granulometria da borracha granulada incorporada, 

tempo e temperatura de mistura, e tipo de ligante asfáltico convencional empregado. Os 

principais efeitos produzidos nas propriedades físicas dos asfaltos-borracha por estes fatores 

são: 

• O aumento da percentagem de borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional 

tem como principais conseqüências o aumento da viscosidade rotacional, do ponto de 
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amolecimento e da resiliência, além de uma redução na penetração dos asfaltos-

borracha; 

• O emprego da borracha granulada obtida pelo processo criogênico faz com que ocorra 

uma diminuição da viscosidade rotacional e do ponto de amolecimento dos asfaltos-

borracha, em relação àqueles fabricados com borracha granulada obtida pelo processo 

de moagem a temperatura ambiente com mesma granulometria; 

• O aumento da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha produz um aumento no 

ponto de amolecimento e uma diminuição da resiliência destes ligantes modificados; 

• A redução da superfície específica da borracha produz uma redução nas viscosidade 

rotacional dos asfaltos-borracha, devido à diminuição da área de contato entre os 

materiais e conseqüente diminuição do nível de interação entre eles; 

• A resiliência dos asfaltos-borracha é ditada especialmente pelas características das 

partículas de borracha granulada presentes nestes materiais, sendo, portanto, bastante 

influenciada pela percentagem e granulometria da borracha incorporada; 

• A diminuição da consistência do ligante asfáltico convencional, isto é, o emprego de 

ligantes mais moles, produz um aumento na viscosidade rotacional, no ponto de 

amolecimento e na resiliência dos asfaltos-borracha obtidos com uma mesma 

percentagem de borracha. 

 

A evolução das propriedades físicas dos asfaltos-borracha com o tempo de mistura 

depende de outros parâmetros do processo de fabricação, especialmente da percentagem de 

borracha, da temperatura de mistura e do tipo do ligante. De forma geral, verifica-se que para 

percentagens de borracha inferiores a 19%, ocorre um aumento da viscosidade, do ponto de 

amolecimento e da resiliência no início do processo de fabricação, e após um tempo de 

mistura de aproximadamente 60 minutos, há uma tendência de estabilização destas 

propriedades com o decorrer do processo de fabricação. 

 

Para percentagens de borracha superiores a 19%, e temperaturas de fabricação 

superiores a 190ºC, após um tempo de mistura, que varia de 60 a 120 minutos, ocorre uma 

diminuição brusca da viscosidade rotacional do ligante devido a algum processo de 

desvulcanização e despolimerização da borracha, que também produz uma redução da 

resiliência dos asfaltos-borracha. Este processo é mais acentuado com o aumento da 

percentagem de borracha e da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha. 
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Apesar do processo de despolimerização e desvulcanização verificado nas partículas 

de borracha, os ensaios mecânicos realizados nas misturas asfálticas confeccionadas com 

asfaltos-borracha obtidos com tempo de mistura de até 300 minutos mostraram que há uma 

melhoria nas características de deformabilidade, elasticidade e resistência ao trincamento 

destas mistura em relação àquelas confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos com tempo 

de mistura menores. 

  

Os estudos realizados neste trabalho mostraram que a obtenção de ligantes com 

percentagens de borracha superiores a 21%, em peso, só é possível para condições bem 

específicas, como por exemplo, elevadas temperaturas e para tempo de mistura de 300 

minutos. Isto porque, o aumento da percentagem de borracha para valores superiores a 21% 

produz um aumento considerável na viscosidade rotacional inicial dos asfaltos-borracha, 

impossibilitando o seu emprego na confecção das misturas asfálticas. Nestas condições, é 

necessário aumentar o tempo de mistura e empregar elevadas temperaturas, para que ocorra a 

diminuição desta viscosidade inicial para valores considerados aceitáveis, ou seja, menores 

que 8000 cP. 

 

 Apesar das condições extremas com as quais os asfaltos-borracha com elevadas 

percentagens de borracha são obtidos, as misturas asfálticas confeccionadas com estes 

materiais apresentaram um comportamento superior àquelas confeccionadas com asfalto-

borracha com percentagens de borracha inferiores, principalmente, no que se refere à 

resistência ao trincamento por fadiga. 

 

8.2.2 –  MODELOS DE PREVISÃO PROPOSTOS 

 

Os resultados apresentados no Capítulo 5 para os modelos de previsão das 

propriedades físicas dos asfaltos-borracha podem ser considerados satisfatórios, uma vez que 

a influência de cada um dos parâmetros de entrada, determinada para cada modelo, 

apresentou-se coerente com as análises dos resultados experimentais. 

 

Apesar de se ter empregado uma grande variedade de asfaltos-borracha, estes modelos 

devem ainda ser melhorados considerando a utilização de novos materiais, como por 

exemplo, o emprego de borracha granulada obtida pelo processo criogênico, a incorporação 

de óleos extensores, etc, como também a consideração de novos parâmetros de entrada. 
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Algumas das propriedades empregadas para a representação das variáveis de entrada podem 

não ter sido as mais adequadas, sendo necessários o estudo de sua substituição por outros 

parâmetros que melhor representem as propriedades destas variáveis, melhorando, portanto, o 

desempenho dos modelos propostos. 

 

Convém salientar a importância do desenvolvimento destes modelos e a sua fácil 

utilização, uma vez que na forma como foram apresentados, não é necessário o emprego de 

nenhum programa computacional específico, podendo, cada um deles ser implementado 

usando-se simples planilhas de cálculo.  

 

8.3 –  COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

 

De acordo com os resultados apresentados no Capítulo 6, a utilização dos ligantes 

asfálticos modificados com borracha na confecção das misturas asfálticas de graduação 

contínua e descontínua produziu, em relação às misturas asfálticas convencionais, o aumento 

do módulo resiliente, da resistência ao trincamento por fadiga e da resistência às deformações 

permanentes, além da diminuição do ângulo de fase. Como conseqüência pode-se concluir 

que as misturas asfálticas confeccionadas com asfalto-borracha apresentaram melhores 

características de deformabilidade e desempenho estrutural significativamente superior às 

misturas asfálticas convencionais. 

 

Pode-se concluir ainda, que o comportamento mecânico das misturas confeccionadas 

com asfalto-borracha é influenciado pelas seguintes variáveis: percentagem e tipo de borracha 

granulada, tempo e temperatura de mistura, e pelo processo de incorporação da borracha 

granulada. Os principais efeitos observados foram: 

• O aumento da percentagem de borracha incorporada ao ligante asfáltico convencional 

pelo processo úmido produziu um aumento significativo no desempenho estrutural 

das misturas asfálticas, expressa pelo aumento da resistência ao trincamento por 

fadiga e da resistência ao desenvolvimento de deformações permanentes, sendo uma 

das variáveis que mais influenciou o comportamento das misturas asfálticas; 

• A utilização da borracha criogênica na produção dos asfaltos-borracha não apresentou 

influência considerável nas características relacionadas à resistência ao trincamento, 

nem no módulo resiliente das misturas, sendo verificado apenas uma diminuição da 

resistência às deformações permanentes, em relação às misturas confeccionadas com 
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asfaltos-borracha fabricados com a borracha granulada obtida por moagem a 

temperatura ambiente; 

• O aumento da temperatura de fabricação dos asfaltos-borracha não produziu 

diferenças consideradas significativas, em termos de módulo resiliente e resistência 

ao trincamento por fadiga, sendo apenas observado que o aumento da temperatura de 

fabricação do ligante produziu um aumento da resistência às deformações 

permanentes das misturas asfálticas; 

• O aumento do tempo de mistura produziu um aumento do módulo resiliente, 

diminuição do ângulo de fase, aumento da resistência ao trincamento e da resistência 

às deformações permanentes das misturas asfálticas, sendo uma das variáveis do 

processo de fabricação, consideradas mais importantes, neste trabalho, para o 

comportamento mecânico das misturas asfálticas; 

• As misturas asfálticas confeccionadas pelo processo seco apresentaram, em geral, 

comportamento mecânico inferior ao das misturas asfálticas confeccionadas com 

asfalto-borracha obtido pelo processo úmido. Entretanto, com relação às misturas 

asfálticas convencionais, foram verificadas algumas melhorias, principalmente em 

termos de aumento da vida de fadiga e do módulo resiliente. 

 

De forma geral, os estudos realizados a respeito do comportamento mecânico das 

misturas asfálticas confeccionadas com diferentes tipos de asfalto-borracha complementam 

estudos anteriores sobre a influência as variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-

borracha nas propriedades mecânicas destas misturas. Estes resultados permitiram avaliar de 

uma forma objetiva o comportamento dos asfaltos-borracha obtidos a partir de diferentes 

configurações, considerando, o efeito produzido no comportamento mecânico das misturas 

asfálticas quando em serviço. 

 

8.4 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para a complementação deste trabalho e para o melhor entendimento do 

comportamento dos ligantes e misturas asfálticas modificados com borracha, sugere-se ainda: 

• Estudar a redução da viscosidade rotacional dos asfaltos-borracha obtidos com 

percentagens de borracha iguais ou superiores a 25%, em peso, com a incorporação de 

óleos extensores (“extender oils”); 
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• Estudar a compatibilidade química entre a borracha granulada e o ligante asfáltico 

convencional e o efeito produzido nas propriedades físicas e reológicas dos asfaltos-

borracha obtidos com estes materiais; 

• Estudar o efeito da incorporação dos óleos extensores nas propriedades mecânicas das 

misturas asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha; 

• Estudar faixas de temperaturas mais adequadas para a dosagem e confecção das misturas 

asfálticas com asfalto-borracha; 

• Estudar e desenvolver procedimentos de dosagem mais adequados para as misturas 

asfálticas confeccionadas com asfaltos-borracha; 

• Estudar as condições de aderência entre os materiais constituintes das misturas asfálticas 

confeccionadas com asfaltos-borracha obtidos pelo processo úmido, e das misturas 

asfálticas modificadas com borracha pelo processo seco; 

• Estudar a influência das variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-borracha nas 

propriedades das misturas de graduação aberta (“open graded”); 

• Estudar configurações de asfaltos-borracha que melhorem as características das misturas 

de graduação aberta relacionadas à redução do ruído produzido pelo tráfego, importante 

para os pavimentos existentes nas grandes áreas urbanas; 

• Estudar a influência das variáveis do processo de fabricação dos asfaltos-borracha na 

resistência à reflexão de trincas das misturas asfálticas, por meio de ensaios laboratoriais e 

simulações numéricas; 

• Realizar simulações numéricas considerando as propriedades mecânicas das misturas 

asfálticas de graduação contínua e descontínua confeccionadas com diferentes 

configurações de asfalto-borracha, para a determinação do comportamento destas misturas 

quando empregadas na execução das camadas de revestimento dos pavimentos flexíveis; 

• Implementar os modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-borracha 

considerando outras informações para as variáveis de entrada, etc. 
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APÊNDICE 

A  
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS 

ASFALTOS-BORRACHA 
 

A.1 –  INTRODUÇÃO 

 

 Neste Apêndice são apresentados os valores das propriedades físicas dos ligantes 

asfálticos cujos resultados foram empregados nas análises realizadas no Capítulo 4. 

  

A.2 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO REALIZADOS EM 

AMOSTRAS DO LIGANTE CONVENCIONAL CAP 50/70 

 

Tabela A.1 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de CAP 50/70 

Viscosidade Ponto de Tempo Temperatura Penetração 
rotacional amolecimento 

Resiliência 

min ºC 0,01 mm cP ºC % 
0 170 50,7 162,5 50,6 14,0 

15 170 50,7 150,0 51,9 14,0 
30 170 50,7 150,0 51,9 13,0 
45 170 51,5 150,0 53,0 14,0 
60 170 52,5 150,0 52,8 13,0 
120 170 50,8 150,0 52,8 13,0 
180 170 49,8 150,0 52,9 14,0 
240 170 44,0 150,0 53,7 18,0 
300 170 40,3 150,0 55,0 18,0 
0 190 50,7 75,0 50,6 14,0 

15 190 49,2 75,0 51,2 15,0 
30 190 49,0 75,0 51,0 15,0 
45 190 48,0 75,0 51,7 15,0 
60 190 46,0 75,0 52,4 15,0 
120 190 44,3 75,0 53,7 17,0 
180 190 39,3 75,0 54,2 17,0 
240 190 38,5 75,0 54,7 18,0 
300 190 34,0 75,0 57,1 20,0 
0 210 50,7 - 50,6 14,0 

15 210 42,5 - 50,3 13,0 
30 210 44,0 - 51,8 14,0 
45 210 42,7 - 52,1 14,0 
60 210 44,0 - 51,3 16,0 
120 210 39,7 - 52,1 18,0 
180 210 37,8 - 52,2 21,0 
240 210 36,5 - 52,7 20,0 
300 210 35,2 - 53,4 23,0 
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A.3 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C1 (CAP 50/70 + R4) 

 

Tabela A.2 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C1

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência Penetração 
de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
1000,0 61,5 46,0 20,9 15 170 15 
1400,0 66,5 45,0 23,5 15 170 30 
1720,0 66,8 47,0 21,7 15 170 45 
2120,0 63,1 51,0 19,9 15 170 60 
3000,0 68,3 53,0 23,9 15 170 120 
2560,0 69,3 53,5 25,5 15 170 180 
3080,0 71,0 58,5 21,5 15 170 240 
3200,0 73,3 58,0 24,2 15 170 300 
1880,0 62,2 40,0 22,0 17 170 15 
3320,0 65,1 43,0 23,4 17 170 30 
3360,0 66,5 44,0 25,7 17 170 45 
3680,0 67,5 47,0 27,7 17 170 60 
4500,0 72,8 48,0 27,4 17 170 120 
4720,0 73,3 45,0 27,7 17 170 180 
5120,0 76,6 56,0 31,7 17 170 240 
6760,0 78,8 53,0 32,7 17 170 300 
3240,0 66,9 45,0 27,4 19 170 15 
4880,0 69,6 53,0 31,0 19 170 30 
5920,0 72,9 51,0 30,0 19 170 45 
7400,0 73,6 58,0 31,4 19 170 60 
8560,0 76,8 60,0 34,7 19 170 120 

10460,0 80,3 60,0 33,9 19 170 180 
12520,0 82,3 58,0 34,2 19 170 240 
11400,0 84,3 55,0 35,4 19 170 300 
3080,0 68,3 48,0 26,4 21 170 15 
6380,0 72,0 56,0 29,4 21 170 30 
6600,0 77,5 60,0 30,4 21 170 45 
9480,0 77,5 63,0 31,7 21 170 60 

13960,0 83,3 62,0 32,0 21 170 120 
28040,0 85,3 55,0 33,4 21 170 180 
8550,0 73,0 60,0 33,5 25 170 15 

15600,0 77,5 63,5 34,5 25 170 30 
880,0 65,6 39,0 22,4 15 190 15 
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1720,0 69,3 40,0 25,4 15 190 30 
1760,0 68,1 43,0 29,4 15 190 45 
2120,0 68,4 40,0 25,7 15 190 60 
2360,0 72,0 41,0 29,7 15 190 120 
2240,0 70,9 52,5 31,4 15 190 180 
2080,0 72,0 52,0 26,7 15 190 240 
2400,0 72,8 44,0 25,0 15 190 300 
1360,0 67,7 47,0 24,2 17 190 15 
2000,0 70,0 50,0 25,7 17 190 30 
2400,0 72,3 52,0 28,0 17 190 45 
2720,0 73,0 55,0 27,5 17 190 60 
2680,0 77,5 52,0 25,4 17 190 120 
3160,0 76,0 48,0 29,2 17 190 180 
3600,0 79,0 54,0 31,4 17 190 240 
3800,0 79,3 51,0 31,2 17 190 300 
2080,0 68,0 52,0 26,2 19 190 15 
3880,0 71,8 55,0 32,4 19 190 30 
3560,0 76,8 58,0 28,4 19 190 45 
4560,0 77,8 58,0 30,7 19 190 60 
6040,0 80,5 60,0 28,7 19 190 120 
5960,0 84,3 56,0 32,0 19 190 180 
5880,0 84,5 56,0 34,4 19 190 240 
5760,0 84,5 53,0 30,5 19 190 300 
4160,0 74,0 50,0 29,7 21 190 15 
5120,0 78,0 57,0 30,0 21 190 30 
7000,0 81,5 57,0 29,0 21 190 45 
8400,0 82,5 59,0 32,4 21 190 60 

10560,0 86,8 56,0 33,0 21 190 120 
9600,0 90,8 50,0 34,5 21 190 180 
8480,0 91,0 57,0 35,5 21 190 240 
7960,0 78,0 63,5 37,4 25 190 15 

11080,0 86,3 66,0 34,4 25 190 30 
800,0 65,7 41,0 22,0 15 210 15 
1080,0 69,0 44,0 27,0 15 210 30 
1120,0 71,0 43,0 27,7 15 210 45 
1160,0 71,5 45,0 27,0 15 210 60 
1240,0 74,0 40,0 27,7 15 210 120 
1320,0 74,8 38,0 23,4 15 210 180 
1000,0 75,3 36,0 29,4 15 210 240 
800,0 74,5 38,0 25,4 15 210 300 
1000,0 69,9 51,0 26,0 17 210 15 
1280,0 71,5 53,0 26,7 17 210 30 
1640,0 76,8 54,0 27,0 17 210 45 
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1800,0 74,5 48,0 26,9 17 210 60 
1840,0 75,5 48,0 28,4 17 210 120 
1840,0 80,0 42,0 29,4 17 210 180 
1600,0 78,5 40,0 31,2 17 210 240 
1640,0 78,5 39,0 29,2 17 210 300 
1680,0 73,3 48,0 30,7 19 210 15 
2800,0 77,4 53,0 32,7 19 210 30 
2880,0 79,5 51,0 35,7 19 210 45 
2840,0 81,3 48,0 33,2 19 210 60 
2760,0 82,5 48,0 27,4 19 210 120 
2560,0 83,8 44,0 30,4 19 210 180 
2640,0 84,0 41,0 29,7 19 210 240 
2160,0 85,0 38,0 30,7 19 210 300 
3400,0 74,3 46,0 33,0 21 210 15 
5200,0 80,0 52,0 32,4 21 210 30 
6000,0 83,3 54,0 35,7 21 210 45 
5680,0 86,5 58,0 33,5 21 210 60 
5880,0 90,8 49,0 29,7 21 210 120 
5280,0 90,0 46,0 39,2 21 210 180 
4560,0 89,0 44,0 33,9 21 210 240 
4280,0 89,8 39,0 27,7 21 210 300 

11600,0 94,5 54,0 28,7 25 210 120 
10920,0 94,0 53,0 33,9 25 210 180 
7960,0 97,5 49,0 31,0 25 210 240 
8000,0 96,8 48,0 26,4 25 210 300 

 

 

A.4 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C2 (CAP 50/70 + R5) 

 

Tabela A.3 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C2

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência 
 

Penetração 
 de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
- 64,5 34,0 28,0 21 170 15 

3920,0 72,0 40,0 26,7 21 170 30 
5360,0 70,0 58,0 31,0 21 170 45 
6440,0 70,8 62,0 30,0 21 170 60 

11600,0 77,3 62,0 33,7 21 170 120 
14520,0 80,8 62,0 38,0 21 170 180 

 217



A.5 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C3 (CAP 50/70 + R6) 

 

Tabela A.4 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C3

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência Penetração 
de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
1760,0 63,0 50,0 12,2 21 170 15 
2680,0 66,8 51,0 12,9 21 170 30 
4880,0 67,0 53,0 11,7 21 170 45 
5240,0 74,0 54,0 14,1 21 170 60 
7000,0 74,5 61,0 14,0 21 170 120 

10200,0 78,5 62,0 14,5 21 170 180 
11440,0 82,8 64,0 14,6 21 170 240 
13160,0 80,8 64,0 15,1 21 170 300 

 

A.6 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C4 (CAP 100/150 + R4) 

 

Tabela A.5 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C4

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência Penetração 
de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
3400,0 66,3 58,0 110,3 21 210 15 
6240,0 69,5 56,0 110,5 21 210 30 
5160,0 73,5 66,0 116,7 21 210 45 
5520,0 76,5 60,0 111,7 21 210 60 
3360,0 79,3 62,0 112,0 21 210 136 
2800,0 77,0 58,0 110,0 21 210 180 
2360,0 77,8 53,0 109,7 21 210 240 
2240,0 76,8 48,0 113,7 21 210 300 
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A.7 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C5 (CAP 35/50 + R5) 

 

Tabela A.6 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C5

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência Penetração 
de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
2040,0 61,6 47,0 7,5 21 210 15 
2280,0 64,7 43,0 7,3 21 210 30 
3400,0 63,7 49,0 8,6 21 210 45 
3280,0 65,0 50,0 6,8 21 210 60 
3680,0 66,9 44,0 5,9 21 210 90 
2600,0 65,0 40,0 4,4 21 210 120 
2720,0 65,0 43,0 4,7 21 210 154 
2040,0 64,8 42,0 3,5 21 210 180 

 

A.8 – RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NOS ASFALTOS-BORRACHA 

CONFECCIONADOS A PARTIR DA COMBINAÇÃO C6 (CAP 50/70 + CRM 5) 

 

Tabela A.7 – Resultados dos ensaios de caracterização das amostras de asfalto-borracha da 

combinação C6

Viscosidade Ponto de Percentagem Temperatura Tempo de 
rotacional amolecimento 

Resiliência Penetração 
de borracha de fabricação mistura 

cP ºC % 1/10 mm % ºC min 
1280,0 73,5 51,0 21,5 21 190 15 
2280,0 76,0 60,0 19,7 21 190 30 
2720,0 70,0 63,0 17,7 21 190 45 
3640,0 76,0 60,0 17,3 21 190 60 
4360,0 82,5 59,0 17,5 21 190 90 
5340,0 85,8 63,0 18,7 21 190 120 
5720,0 81,5 61,0 16,2 21 190 154 
6440,0 88,8 57,0 18,0 21 190 180 
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APÊNDICE 

B  
DADOS EMPREGADOS NA MODELAGEM DAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS DOS ASFALTOS-
BORRACHA 

 

B.1 –  INTRODUÇÃO 

 

 Neste Apêndice estão apresentados os valores empregados na fase de treinamento e 

validação dos modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-borracha 

apresentados no Capítulo 5. 

  

B.2 – DADOS EMPREGADOS NA FASE DE TREINAMENTO DOS MODELOS 

 

Tabela B.1 – Dados de treinamento dos modelos de previsão das propriedades físicas dos 

asfaltos-borracha 
VISC AMOL RES PBOR PEN GRAN TRMA TMPO 

cP ºC % 
TPEN 

% 0,01 mm m²/kg ºC min 

1000,0 61,5 46,0 0,41 15 50,70 7,53 170 15 

1400,0 66,5 45,0 0,46 15 50,70 7,53 170 30 

1720,0 66,8 47,0 0,43 15 50,70 7,53 170 45 

2120,0 63,1 51,0 0,39 15 50,70 7,53 170 60 

3000,0 68,3 53,0 0,47 15 50,70 7,53 170 120 

2560,0 69,3 53,5 0,50 15 50,70 7,53 170 180 

3200,0 73,3 58,0 0,48 15 50,70 7,53 170 300 

1880,0 62,2 40,0 0,43 17 50,70 7,53 170 15 

3320,0 65,1 43,0 0,46 17 50,70 7,53 170 30 

3360,0 66,5 44,0 0,51 17 50,70 7,53 170 45 

3680,0 67,5 47,0 0,55 17 50,70 7,53 170 60 

4500,0 72,8 48,0 0,54 17 50,70 7,53 170 120 

4720,0 73,3 45,0 0,55 17 50,70 7,53 170 180 

5120,0 76,6 56,0 0,63 17 50,70 7,53 170 240 

6760,0 78,8 53,0 0,64 17 50,70 7,53 170 300 

3240,0 66,9 45,0 0,54 19 50,70 7,53 170 15 

4880,0 69,6 53,0 0,61 19 50,70 7,53 170 30 

5920,0 72,9 51,0 0,59 19 50,70 7,53 170 45 
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8560,0 76,8 60,0 0,68 19 50,70 7,53 170 120 

10460,0 80,3 60,0 0,67 19 50,70 7,53 170 180 

12520,0 82,3 58,0 0,67 19 50,70 7,53 170 240 

3080,0 68,3 48,0 0,52 21 50,70 7,53 170 15 

6380,0 72,0 56,0 0,58 21 50,70 7,53 170 30 

6600,0 77,5 60,0 0,60 21 50,70 7,53 170 45 

9480,0 77,5 63,0 0,63 21 50,70 7,53 170 60 

13960,0 83,3 62,0 0,63 21 50,70 7,53 170 120 

8550,0 73,0 60,0 0,66 25 50,70 7,53 170 15 

15600,0 77,5 63,5 0,68 25 50,70 7,53 170 30 

1720,0 69,3 40,0 0,50 15 50,70 7,53 190 30 

2120,0 68,4 40,0 0,51 15 50,70 7,53 190 60 

2360,0 72,0 41,0 0,59 15 50,70 7,53 190 120 

2240,0 70,9 52,5 0,62 15 50,70 7,53 190 180 

2080,0 72,0 52,0 0,53 15 50,70 7,53 190 240 

2400,0 72,8 44,0 0,49 15 50,70 7,53 190 300 

2000,0 70,0 50,0 0,51 17 50,70 7,53 190 30 

2400,0 72,3 52,0 0,55 17 50,70 7,53 190 45 

2680,0 77,5 52,0 0,50 17 50,70 7,53 190 120 

3160,0 76,0 48,0 0,58 17 50,70 7,53 190 180 

3600,0 79,0 54,0 0,62 17 50,70 7,53 190 240 

3800,0 79,3 51,0 0,62 17 50,70 7,53 190 300 

2080,0 68,0 52,0 0,52 19 50,70 7,53 190 15 

3880,0 71,8 55,0 0,64 19 50,70 7,53 190 30 

3560,0 76,8 58,0 0,56 19 50,70 7,53 190 45 

4560,0 77,8 58,0 0,61 19 50,70 7,53 190 60 

6040,0 80,5 60,0 0,57 19 50,70 7,53 190 120 

5960,0 84,3 56,0 0,63 19 50,70 7,53 190 180 

5880,0 84,5 56,0 0,68 19 50,70 7,53 190 240 

5760,0 84,5 53,0 0,60 19 50,70 7,53 190 300 

4160,0 74,0 50,0 0,59 21 50,70 7,53 190 15 

5120,0 78,0 57,0 0,59 21 50,70 7,53 190 30 

7000,0 81,5 57,0 0,57 21 50,70 7,53 190 45 

8400,0 82,5 59,0 0,64 21 50,70 7,53 190 60 

10560,0 86,8 56,0 0,65 21 50,70 7,53 190 120 

9600,0 90,8 50,0 0,68 21 50,70 7,53 190 180 

8480,0 91,0 57,0 0,70 21 50,70 7,53 190 240 

11080,0 86,3 66,0 0,68 25 50,70 7,53 190 30 

800,0 65,7 41,0 0,43 15 50,70 7,53 210 15 
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1080,0 69,0 44,0 0,53 15 50,70 7,53 210 30 

1120,0 71,0 43,0 0,55 15 50,70 7,53 210 45 

1160,0 71,5 45,0 0,53 15 50,70 7,53 210 60 

1320,0 74,8 38,0 0,46 15 50,70 7,53 210 180 

1000,0 75,3 36,0 0,58 15 50,70 7,53 210 240 

800,0 74,5 38,0 0,50 15 50,70 7,53 210 300 

1000,0 69,9 51,0 0,51 17 50,70 7,53 210 15 

1280,0 71,5 53,0 0,53 17 50,70 7,53 210 30 

1640,0 76,8 54,0 0,53 17 50,70 7,53 210 45 

1800,0 74,5 48,0 0,53 17 50,70 7,53 210 60 

1840,0 75,5 48,0 0,56 17 50,70 7,53 210 120 

1840,0 80,0 42,0 0,58 17 50,70 7,53 210 180 

1600,0 78,5 40,0 0,62 17 50,70 7,53 210 240 

1640,0 78,5 39,0 0,58 17 50,70 7,53 210 300 

1680,0 73,3 48,0 0,61 19 50,70 7,53 210 15 

2800,0 77,4 53,0 0,64 19 50,70 7,53 210 30 

2880,0 79,5 51,0 0,70 19 50,70 7,53 210 45 

2840,0 81,3 48,0 0,65 19 50,70 7,53 210 60 

2760,0 82,5 48,0 0,54 19 50,70 7,53 210 120 

2640,0 84,0 41,0 0,59 19 50,70 7,53 210 240 

2160,0 85,0 38,0 0,61 19 50,70 7,53 210 300 

3400,0 74,3 46,0 0,65 21 50,70 7,53 210 15 

5680,0 86,5 58,0 0,66 21 50,70 7,53 210 60 

5880,0 90,8 49,0 0,59 21 50,70 7,53 210 120 

5280,0 90,0 46,0 0,77 21 50,70 7,53 210 180 

4560,0 89,0 44,0 0,67 21 50,70 7,53 210 240 

4280,0 89,8 39,0 0,55 21 50,70 7,53 210 300 

11600,0 94,5 54,0 0,57 25 50,70 7,53 210 120 

10920,0 94,0 53,0 0,67 25 50,70 7,53 210 180 

7960,0 97,5 49,0 0,61 25 50,70 7,53 210 240 

8000,0 96,8 48,0 0,52 25 50,70 7,53 210 300 

2160,0 55,8 40,0 0,68 21 150,00 7,53 170 15 

5440,0 60,2 44,0 0,75 21 150,00 7,53 170 30 

7640,0 62,3 56,0 0,79 21 150,00 7,53 170 45 

9200,0 64,8 57,0 0,78 21 150,00 7,53 170 60 

12120,0 82,8 63,0 0,83 21 150,00 7,53 170 300 

7560,0 64,0 57,0 0,79 25 150,00 7,53 170 15 

4840,0 63,3 54,0 0,82 21 150,00 7,53 190 15 

10040,0 74,0 59,0 0,79 21 150,00 7,53 190 120 
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12280,0 86,5 62,0 0,80 25 150,00 7,53 190 120 

10000,0 87,0 59,0 0,78 25 150,00 7,53 190 180 

8240,0 90,8 52,0 0,78 25 150,00 7,53 190 240 

3400,0 66,3 58,0 0,74 21 150,00 7,53 210 15 

6240,0 69,5 56,0 0,74 21 150,00 7,53 210 30 

5160,0 73,5 66,0 0,78 21 150,00 7,53 210 45 

5520,0 76,5 60,0 0,74 21 150,00 7,53 210 60 

3360,0 79,3 62,0 0,75 21 150,00 7,53 210 136 

2800,0 77,0 58,0 0,73 21 150,00 7,53 210 180 

2360,0 77,8 53,0 0,73 21 150,00 7,53 210 240 

2240,0 76,8 48,0 0,76 21 150,00 7,53 210 300 

8040,0 69,0 63,0 0,82 25 150,00 7,53 210 15 

8840,0 89,0 60,0 0,76 25 150,00 7,53 210 120 

6660,0 88,3 56,0 0,80 25 150,00 7,53 210 180 

7200,0 89,5 61,0 0,78 25 150,00 7,53 210 240 

5720,0 86,0 56,0 0,74 25 150,00 7,53 210 300 

9920,0 104,8 57,0 0,76 30 150,00 7,53 210 240 

3920,0 72,0 40,0 0,53 21 50,70 5,74 170 30 

5360,0 70,0 58,0 0,61 21 50,70 5,74 170 45 

6440,0 70,8 62,0 0,59 21 50,70 5,74 170 60 

11600,0 77,3 62,0 0,66 21 50,70 5,74 170 120 

14520,0 80,8 62,0 0,75 21 50,70 5,74 170 180 

6080,0 68,0 57,0 0,54 25 50,70 5,74 170 15 

11320,0 72,8 65,0 0,67 25 50,70 5,74 170 30 

10680,0 75,0 67,0 0,65 25 50,70 5,74 170 45 

2320,0 67,0 55,0 0,52 21 50,70 5,74 190 15 

3680,0 70,3 59,0 0,60 21 50,70 5,74 190 30 

4280,0 76,0 65,0 0,58 21 50,70 5,74 190 45 

6480,0 77,3 67,0 0,66 21 50,70 5,74 190 60 

6160,0 81,5 55,0 0,64 21 50,70 5,74 190 120 

6520,0 86,0 61,0 0,63 21 50,70 5,74 190 180 

6840,0 87,0 60,0 0,72 21 50,70 5,74 190 240 

8640,0 90,5 58,0 0,80 21 50,70 5,74 190 300 

5560,0 75,0 54,0 0,66 25 50,70 5,74 190 15 

10960,0 79,5 60,0 0,68 25 50,70 5,74 190 30 

11960,0 82,0 65,0 0,67 25 50,70 5,74 190 45 

11120,0 86,5 68,0 0,69 25 50,70 5,74 190 60 

14160,0 96,0 63,0 0,68 25 50,70 5,74 190 120 

1520,0 71,0 54,0 0,68 21 50,70 5,74 210 15 
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3160,0 76,3 52,0 0,74 21 50,70 5,74 210 30 

3280,0 80,3 61,0 0,65 21 50,70 5,74 210 45 

3880,0 82,8 53,0 0,65 21 50,70 5,74 210 60 

3400,0 86,8 42,0 0,74 21 50,70 5,74 210 120 

3600,0 91,8 51,0 0,63 21 50,70 5,74 210 240 

2920,0 90,0 46,0 0,63 21 50,70 5,74 210 300 

4080,0 75,0 60,0 0,64 25 50,70 5,74 210 15 

6520,0 84,0 59,0 0,59 25 50,70 5,74 210 30 

8520,0 87,0 60,0 0,53 25 50,70 5,74 210 45 

8040,0 90,0 55,0 0,57 25 50,70 5,74 210 60 

7000,0 97,0 46,0 0,69 25 50,70 5,74 210 180 

7680,0 97,8 54,0 0,74 25 50,70 5,74 210 240 

7200,0 95,5 35,0 0,62 25 50,70 5,74 210 300 

1520,0 54,8 31,0 0,57 21 150,00 5,74 170 15 

3080,0 58,3 39,0 0,71 21 150,00 5,74 170 30 

2400,0 60,3 43,0 0,76 21 150,00 5,74 170 45 

4800,0 60,5 47,0 0,81 21 150,00 5,74 170 60 

7560,0 64,8 60,0 0,76 21 150,00 5,74 170 120 

8080,0 68,3 56,0 0,76 21 150,00 5,74 170 180 

7640,0 71,0 54,0 0,83 21 150,00 5,74 170 300 

5800,0 59,5 54,0 0,78 25 150,00 5,74 170 15 

8920,0 63,8 59,0 0,81 25 150,00 5,74 170 30 

7240,0 70,3 72,0 0,83 25 150,00 5,74 170 60 

1680,0 60,5 46,0 0,67 21 150,00 5,74 190 15 

2920,0 64,0 61,0 0,72 21 150,00 5,74 190 30 

4320,0 66,0 59,0 0,78 21 150,00 5,74 190 45 

4600,0 71,8 56,0 0,77 21 150,00 5,74 190 120 

4480,0 73,3 62,0 0,78 21 150,00 5,74 190 180 

4040,0 74,5 63,0 0,76 21 150,00 5,74 190 240 

3000,0 76,0 53,0 0,79 21 150,00 5,74 190 300 

8840,0 63,8 66,0 0,78 25 150,00 5,74 190 30 

2480,0 60,5 44,0 0,76 21 150,00 5,74 210 15 

3360,0 69,5 60,0 0,76 21 150,00 5,74 210 45 

2400,0 70,3 56,0 0,72 21 150,00 5,74 210 60 

2360,0 73,3 50,0 0,75 21 150,00 5,74 210 120 

1640,0 73,5 46,0 0,75 21 150,00 5,74 210 180 

1400,0 75,0 50,0 0,74 21 150,00 5,74 210 240 

4880,0 56,5 52,0 0,75 25 150,00 5,74 210 15 

8840,0 63,8 66,0 0,78 25 150,00 5,74 210 30 
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1760,0 63,0 50,0 0,58 21 50,70 5,79 170 15 

2680,0 66,8 51,0 0,61 21 50,70 5,79 170 30 

5240,0 74,0 54,0 0,67 21 50,70 5,79 170 60 

10200,0 78,5 62,0 0,69 21 50,70 5,79 170 180 

11440,0 82,8 64,0 0,70 21 50,70 5,79 170 240 

13160,0 80,8 64,0 0,72 21 50,70 5,79 170 300 

3760,0 68,5 52,0 0,59 25 50,70 5,79 170 15 

8080,0 71,0 65,0 0,64 25 50,70 5,79 170 30 

10520,0 75,3 63,0 0,70 25 50,70 5,79 170 45 

1720,0 66,8 49,0 0,45 21 50,70 5,79 190 15 

3160,0 70,5 49,0 0,57 21 50,70 5,79 190 30 

3760,0 72,5 52,0 0,61 21 50,70 5,79 190 45 

5440,0 72,8 55,0 0,67 21 50,70 5,79 190 60 

5600,0 76,5 58,0 0,74 21 50,70 5,79 190 120 

7720,0 80,5 62,0 0,60 21 50,70 5,79 190 180 

7160,0 83,0 62,0 0,72 21 50,70 5,79 190 240 

6880,0 84,8 62,0 0,70 21 50,70 5,79 190 300 

4840,0 70,3 58,0 0,71 25 50,70 5,79 190 15 

7440,0 76,8 62,0 0,67 25 50,70 5,79 190 30 

5880,0 79,8 66,0 0,70 25 50,70 5,79 190 45 

8440,0 83,0 57,0 0,68 25 50,70 5,79 190 60 

7120,0 87,5 53,0 0,56 25 50,70 5,79 190 120 

8000,0 90,5 70,0 0,72 25 50,70 5,79 190 180 

1480,0 68,8 47,0 0,57 21 50,70 5,79 210 15 

2880,0 70,5 55,0 0,58 21 50,70 5,79 210 30 

3800,0 76,8 54,0 0,59 21 50,70 5,79 210 60 

3880,0 86,3 54,0 0,72 21 50,70 5,79 210 240 

2480,0 72,8 61,0 0,64 25 50,70 5,79 210 15 

5640,0 77,5 66,0 0,58 25 50,70 5,79 210 30 

7080,0 81,8 69,0 0,65 25 50,70 5,79 210 45 

8160,0 84,8 54,0 0,69 25 50,70 5,79 210 60 

6960,0 90,8 68,0 0,67 25 50,70 5,79 210 120 

10080,0 93,3 57,0 0,78 25 50,70 5,79 210 180 

6840,0 94,3 64,0 0,68 25 50,70 5,79 210 240 

9000,0 94,5 46,0 0,67 25 50,70 5,79 210 300 

9120,0 86,5 60,0 0,72 30 50,70 5,79 210 15 

937,5 57,0 26,0 0,12 15 37,90 7,53 170 15 

1300,0 57,0 32,0 0,15 15 37,90 7,53 170 30 

1788,0 59,0 24,0 0,19 15 37,90 7,53 170 45 
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1750,0 55,0 28,0 0,29 15 37,90 7,53 170 60 

2388,0 57,0 28,0 0,24 15 37,90 7,53 170 75 

2500,0 57,5 27,0 0,24 15 37,90 7,53 170 90 

2650,0 58,0 30,0 0,29 15 37,90 7,53 170 105 

3000,0 58,0 36,0 0,03 15 37,90 7,53 170 120 

2800,0 61,0 33,0 0,22 15 37,90 7,53 170 135 

2900,0 58,5 35,0 0,25 15 37,90 7,53 170 150 

2237,0 55,0 31,0 0,15 15 37,90 7,53 170 165 

2250,0 59,0 34,0 0,47 15 37,90 7,53 170 180 

837,5 54,0 19,0 0,14 10 37,90 7,53 170 15 

960,0 57,0 16,0 0,22 10 37,90 7,53 170 30 

1525,0 56,5 11,0 0,22 10 37,90 7,53 170 45 

1350,0 56,0 11,0 0,18 10 37,90 7,53 170 60 

1337,5 57,5 21,0 0,08 10 37,90 7,53 170 75 

1800,0 56,5 19,0 0,23 10 37,90 7,53 170 90 

1800,0 55,5 20,0 0,19 10 37,90 7,53 170 105 

1700,0 54,5 23,0 0,30 10 37,90 7,53 170 120 

2075,0 55,5 22,0 0,18 10 37,90 7,53 170 135 

1975,0 58,8 20,0 0,23 10 37,90 7,53 170 150 

2300,0 57,8 11,0 0,16 10 37,90 7,53 170 165 

2525,0 57,8 9,0 0,13 10 37,90 7,53 170 180 

1300,0 58,5 26,0 0,19 17 37,90 7,53 170 15 

2250,0 52,5 30,0 0,27 17 37,90 7,53 170 45 

3100,0 59,5 34,0 0,37 17 37,90 7,53 170 60 

2750,0 59,0 32,0 0,28 17 37,90 7,53 170 75 

2650,0 58,0 35,0 0,33 17 37,90 7,53 170 90 

3500,0 63,0 32,0 0,28 17 37,90 7,53 170 105 

3513,0 63,0 34,0 0,21 17 37,90 7,53 170 120 

2888,0 65,8 37,0 0,31 17 37,90 7,53 170 135 

3700,0 68,0 39,0 0,31 17 37,90 7,53 170 150 

4050,0 66,0 46,0 0,25 17 37,90 7,53 170 165 

4100,0 62,5 42,0 0,31 17 37,90 7,53 170 180 

2125,0 58,5 30,0 0,40 19 37,90 7,53 170 15 

2862,0 59,5 37,0 0,37 19 37,90 7,53 170 30 

2825,0 59,5 39,0 0,36 19 37,90 7,53 170 45 

4000,0 61,8 39,0 0,53 19 37,90 7,53 170 60 

4100,0 62,0 47,0 0,43 19 37,90 7,53 170 75 

4600,0 62,4 47,0 0,38 19 37,90 7,53 170 90 

5050,0 63,8 44,0 0,56 19 37,90 7,53 170 105 
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4588,0 62,0 50,0 0,58 19 37,90 7,53 170 120 

5400,0 66,9 52,0 0,58 19 37,90 7,53 170 135 

7713,0 68,1 50,0 0,58 19 37,90 7,53 170 150 

2800,0 59,8 43,0 0,31 21 37,90 7,53 170 15 

5050,0 63,7 52,0 0,37 21 37,90 7,53 170 45 

6375,0 64,4 49,0 0,55 21 37,90 7,53 170 75 

7100,0 64,5 52,0 0,44 21 37,90 7,53 170 90 

6050,0 63,7 57,5 0,40 21 37,90 7,53 170 105 

6500,0 66,7 57,5 0,56 21 37,90 7,53 170 120 

8400,0 68,0 55,0 0,68 21 37,90 7,53 170 150 

8400,0 65,7 55,0 0,67 21 37,90 7,53 170 165 

13600,0 67,5 57,0 0,66 21 37,90 7,53 170 180 

3750,0 61,0 46,0 0,38 23 37,90 7,53 170 15 

6160,0 64,0 54,0 0,39 23 37,90 7,53 170 30 

8920,0 64,5 57,0 0,40 23 37,90 7,53 170 45 

9440,0 66,8 54,0 0,37 23 37,90 7,53 170 60 

9720,0 66,5 53,0 0,35 23 37,90 7,53 170 75 

10800,0 67,0 55,0 0,45 23 37,90 7,53 170 90 

12160,0 65,0 55,0 0,45 23 37,90 7,53 170 105 

11400,0 67,3 55,0 0,38 23 37,90 7,53 170 120 

10880,0 65,0 54,0 0,54 23 37,90 7,53 170 135 

10280,0 67,8 53,0 0,58 23 37,90 7,53 170 150 

5720,0 62,5 50,0 0,43 25 37,90 7,53 170 15 

12120,0 65,5 60,0 0,59 25 37,90 7,53 170 45 

637,5 55,2 20,0 0,10 10 37,90 13,58 170 15 

850,0 55,6 25,0 0,20 10 37,90 13,58 170 30 

812,5 57,0 17,0 0,14 10 37,90 13,58 170 45 

837,5 57,3 26,0 0,17 10 37,90 13,58 170 60 

762,5 57,8 23,0 0,21 10 37,90 13,58 170 75 

850,0 58,3 27,0 0,19 10 37,90 13,58 170 90 

775,0 56,5 27,0 0,26 10 37,90 13,58 170 105 

912,5 57,0 26,0 0,30 10 37,90 13,58 170 120 

1050,0 58,3 28,0 0,20 10 37,90 13,58 170 150 

975,0 57,6 20,0 0,03 10 37,90 13,58 170 180 

2375,0 61,2 46,0 0,26 15 37,90 13,58 170 30 

3050,0 62,2 45,0 0,23 15 37,90 13,58 170 75 

3200,0 63,5 48,0 0,23 15 37,90 13,58 170 90 

3100,0 64,0 47,0 0,39 15 37,90 13,58 170 105 

3500,0 64,5 45,0 0,19 15 37,90 13,58 170 120 
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3550,0 65,0 48,0 0,24 15 37,90 13,58 170 135 

3550,0 65,4 47,0 0,23 15 37,90 13,58 170 150 

3250,0 64,3 43,0 0,26 15 37,90 13,58 170 165 

3438,0 66,3 38,0 0,29 15 37,90 13,58 170 180 

3125,0 58,6 32,0 0,23 17 37,90 13,58 170 15 

3178,0 60,7 37,0 0,20 17 37,90 13,58 170 30 

3900,0 62,0 40,0 0,23 17 37,90 13,58 170 60 

4650,0 60,4 45,0 0,21 17 37,90 13,58 170 75 

4613,0 63,3 41,0 0,27 17 37,90 13,58 170 90 

4825,0 63,4 46,0 0,26 17 37,90 13,58 170 105 

4700,0 62,5 45,0 0,18 17 37,90 13,58 170 120 

6012,0 64,8 42,0 0,33 17 37,90 13,58 170 180 

2200,0 62,5 46,0 0,40 19 37,90 13,58 170 15 

5175,0 63,7 47,0 0,41 19 37,90 13,58 170 30 

8012,0 65,2 46,0 0,36 19 37,90 13,58 170 45 

9720,0 65,3 50,0 0,33 19 37,90 13,58 170 60 

11980,0 66,0 47,0 0,41 19 37,90 13,58 170 120 

7160,0 64,2 46,0 0,23 19 37,90 13,58 170 150 

5600,0 65,4 42,0 0,26 19 37,90 13,58 170 180 

5760,0 67,0 54,0 0,41 21 37,90 13,58 170 15 

9000,0 70,3 54,0 0,39 21 37,90 13,58 170 30 

11800,0 71,5 57,0 0,40 21 37,90 13,58 170 45 

12840,0 71,4 56,0 0,41 21 37,90 13,58 170 60 

15960,0 71,5 49,0 0,38 21 37,90 13,58 170 90 

18080,0 68,3 50,0 0,40 21 37,90 13,58 170 120 

6160,0 67,9 55,0 0,53 23 37,90 13,58 170 15 

9080,0 71,6 57,0 0,47 23 37,90 13,58 170 30 

14120,0 73,5 54,0 0,48 23 37,90 13,58 170 45 

17320,0 74,8 54,0 0,51 23 37,90 13,58 170 60 

212,5 53,0 13,0 0,13 10 37,90 7,53 190 15 

275,0 53,7 18,0 0,18 10 37,90 7,53 190 30 

362,5 53,6 15,0 0,22 10 37,90 7,53 190 45 

412,5 53,9 16,0 0,19 10 37,90 7,53 190 60 

550,0 55,6 18,0 0,23 10 37,90 7,53 190 90 

550,0 56,0 16,0 0,24 10 37,90 7,53 190 120 

550,0 54,8 16,0 0,21 10 37,90 7,53 190 150 

575,0 55,4 20,0 0,20 10 37,90 7,53 190 180 

637,5 58,3 28,0 0,17 15 37,90 7,53 190 15 

1313,0 59,1 27,0 0,29 15 37,90 7,53 190 30 
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1175,0 58,0 30,0 0,29 15 37,90 7,53 190 45 

1175,0 60,4 30,0 0,27 15 37,90 7,53 190 60 

1650,0 59,3 30,0 0,27 15 37,90 7,53 190 90 

1375,0 59,2 31,0 0,27 15 37,90 7,53 190 120 

1612,0 60,4 32,0 0,24 15 37,90 7,53 190 150 

1487,0 62,1 30,0 0,24 15 37,90 7,53 190 180 

1100,0 59,2 29,0 0,23 17 37,90 7,53 190 15 

2050,0 61,6 35,0 0,19 17 37,90 7,53 190 45 

2150,0 64,1 37,0 0,16 17 37,90 7,53 190 60 

3025,0 62,2 38,0 0,25 17 37,90 7,53 190 90 

2200,0 61,0 42,0 0,27 17 37,90 7,53 190 120 

2537,0 63,0 42,0 0,28 17 37,90 7,53 190 150 

2925,0 62,7 41,0 0,27 17 37,90 7,53 190 180 

920,0 58,8 34,0 0,25 19 37,90 7,53 190 15 

1280,0 61,4 38,0 0,29 19 37,90 7,53 190 30 

2600,0 63,6 46,0 0,32 19 37,90 7,53 190 60 

3360,0 64,6 46,0 0,28 19 37,90 7,53 190 120 

3280,0 65,6 45,0 0,25 19 37,90 7,53 190 150 

1600,0 60,6 39,0 0,22 21 37,90 7,53 190 15 

4080,0 65,5 44,0 0,33 21 37,90 7,53 190 45 

3720,0 65,4 43,0 0,38 21 37,90 7,53 190 60 

5000,0 66,2 47,0 0,36 21 37,90 7,53 190 90 

5120,0 67,8 42,0 0,33 21 37,90 7,53 190 120 

5200,0 69,8 47,0 0,30 21 37,90 7,53 190 180 

3960,0 65,0 49,0 0,29 23 37,90 7,53 190 15 

6400,0 69,0 51,0 0,33 23 37,90 7,53 190 45 

6500,0 70,0 56,0 0,31 23 37,90 7,53 190 60 

6720,0 71,5 53,0 0,31 23 37,90 7,53 190 90 

6160,0 71,5 55,0 0,31 23 37,90 7,53 190 120 

4720,0 65,8 52,0 0,45 25 37,90 7,53 190 15 

7200,0 69,4 51,0 0,41 25 37,90 7,53 190 30 

9200,0 71,8 48,0 0,46 25 37,90 7,53 190 45 

11200,0 68,8 57,0 0,47 25 37,90 7,53 190 60 

440,0 58,7 28,0 0,16 15 37,90 7,53 210 15 

560,0 60,0 31,0 0,15 15 37,90 7,53 210 30 

600,0 60,8 29,0 0,16 15 37,90 7,53 210 45 

640,0 60,3 31,0 0,20 15 37,90 7,53 210 60 

720,0 61,7 28,0 0,11 15 37,90 7,53 210 90 

720,0 62,3 30,0 0,14 15 37,90 7,53 210 150 
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640,0 59,8 28,0 0,16 15 37,90 7,53 210 180 

640,0 61,5 28,0 0,26 17 37,90 7,53 210 15 

960,0 60,8 32,0 0,20 17 37,90 7,53 210 30 

1120,0 60,4 34,0 0,20 17 37,90 7,53 210 45 

1200,0 60,1 34,0 0,21 17 37,90 7,53 210 60 

1480,0 62,0 37,0 0,24 17 37,90 7,53 210 90 

1040,0 62,1 38,0 0,16 17 37,90 7,53 210 120 

1080,0 63,4 37,0 0,19 17 37,90 7,53 210 150 

1080,0 61,5 32,0 0,11 17 37,90 7,53 210 180 

1040,0 60,6 44,0 0,30 19 37,90 7,53 210 15 

1680,0 63,1 39,0 0,24 19 37,90 7,53 210 30 

2000,0 63,5 47,0 0,21 19 37,90 7,53 210 45 

2160,0 64,7 44,0 0,21 19 37,90 7,53 210 90 

1720,0 64,3 42,0 0,15 19 37,90 7,53 210 120 

1840,0 63,3 44,0 0,10 19 37,90 7,53 210 150 

1520,0 63,2 34,0 0,19 19 37,90 7,53 210 180 

2040,0 61,6 47,0 0,36 21 37,90 7,53 210 15 

2280,0 64,7 43,0 0,35 21 37,90 7,53 210 30 

3400,0 63,7 49,0 0,41 21 37,90 7,53 210 45 

3280,0 65,0 50,0 0,32 21 37,90 7,53 210 60 

3680,0 66,9 44,0 0,28 21 37,90 7,53 210 90 

2600,0 65,0 40,0 0,21 21 37,90 7,53 210 120 

2040,0 64,8 42,0 0,17 21 37,90 7,53 210 180 

3960,0 65,9 48,0 0,44 23 37,90 7,53 210 15 

5640,0 65,3 53,0 0,61 23 37,90 7,53 210 30 

5200,0 67,8 51,0 0,49 23 37,90 7,53 210 60 

4800,0 68,2 47,0 0,40 23 37,90 7,53 210 90 

3440,0 65,8 42,0 0,34 23 37,90 7,53 210 120 

5280,0 68,0 47,0 0,45 25 37,90 7,53 210 15 

10000,0 69,5 47,0 0,38 25 37,90 7,53 210 30 

8200,0 69,4 46,0 0,35 25 37,90 7,53 210 45 

7880,0 70,0 43,0 0,33 25 37,90 7,53 210 60 

6720,0 66,3 47,0 0,26 25 37,90 7,53 210 90 

4440,0 64,5 41,0 0,19 25 37,90 7,53 210 180 

3200,0 67,9 40,0 0,17 25 37,90 7,53 210 240 

6800,0 71,5 44,0 0,06 30 37,90 7,53 210 210 
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B.3 – DADOS EMPREGADOS NA FASE DE VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE 

PREVISÃO 

 

Tabela B.2 – Dados de validação dos modelos de previsão das propriedades físicas dos 

asfaltos-borracha 
VISC AMOL RES PBOR PEN GRAN TRMA TMPO 

cP ºC % 
TPEN 

% 0,01 mm m²/kg ºC min 

3080,0 71,0 58,5 0,42 15 50,7 7,53 170 240 

7400,0 73,6 58,0 0,62 19 50,7 7,53 170 60 

11400,0 84,3 55,0 0,70 19 50,7 7,53 170 300 

28040,0 85,3 55,0 0,66 21 50,7 7,53 170 180 

880,0 65,6 39,0 0,44 15 50,7 7,53 190 15 

1760,0 68,1 43,0 0,58 15 50,7 7,53 190 45 

1360,0 67,7 47,0 0,48 17 50,7 7,53 190 15 

2720,0 73,0 55,0 0,54 17 50,7 7,53 190 60 

7960,0 78,0 63,5 0,74 25 50,7 7,53 190 15 

1240,0 74,0 40,0 0,55 15 50,7 7,53 210 120 

2560,0 83,8 44,0 0,60 19 50,7 7,53 210 180 

5200,0 80,0 52,0 0,64 21 50,7 7,53 210 30 

6000,0 83,3 54,0 0,70 21 50,7 7,53 210 45 

10320,0 70,3 67,0 0,76 21 150,0 7,53 170 120 

6160,0 64,0 54,0 0,79 21 150,0 7,53 190 30 

8520,0 67,8 55,0 0,82 21 150,0 7,53 190 45 

8800,0 71,5 65,0 0,81 21 150,0 7,53 190 60 

5600,0 78,8 63,0 0,79 21 150,0 7,53 190 190 

6120,0 81,0 62,0 0,82 21 150,0 7,53 190 240 

10720,0 74,0 69,0 0,85 25 150,0 7,53 190 15 

7800,0 89,5 59,0 0,78 25 150,0 7,53 190 300 

7880,0 100,0 57,0 0,74 30 150,0 7,53 210 300 

5360,0 88,3 30,0 0,62 21 50,7 5,74 210 180 

7700,0 95,3 52,0 0,75 25 50,7 5,74 210 120 

10400,0 68,8 66,0 0,81 21 150,0 5,74 170 240 

3920,0 68,0 52,0 0,79 21 150,0 5,74 190 60 

4880,0 56,5 52,0 0,75 25 150,0 5,74 190 15 

3120,0 68,3 62,0 0,77 21 150,0 5,74 210 30 

1240,0 71,3 51,0 0,74 21 150,0 5,74 210 300 

4880,0 67,0 53,0 0,56 21 50,7 5,79 170 45 

7000,0 74,5 61,0 0,66 21 50,7 5,79 170 120 

 231



16680,0 74,0 63,0 0,75 25 50,7 5,79 170 60 

3640,0 74,5 55,0 0,58 21 50,7 5,79 210 45 

3600,0 80,8 57,0 0,72 21 50,7 5,79 210 120 

1763,0 60,5 28,0 0,17 17 37,9 7,53 170 30 

5225,0 63,0 53,0 0,38 21 37,9 7,53 170 30 

6475,0 64,5 57,0 0,37 21 37,9 7,53 170 60 

6700,0 66,3 57,0 0,60 21 37,9 7,53 170 135 

7640,0 68,1 50,0 0,46 25 37,9 7,53 170 30 

15640,0 65,5 62,0 0,66 25 37,9 7,53 170 60 

15350,0 69,4 63,0 0,70 25 37,9 7,53 170 75 

825,0 58,0 26,5 0,28 10 37,9 13,58 170 135 

1100,0 57,3 25,0 0,14 10 37,9 13,58 170 165 

1700,0 59,5 38,0 0,25 15 37,9 13,58 170 15 

2800,0 63,0 47,0 0,25 15 37,9 13,58 170 45 

2662,0 63,3 48,0 0,20 15 37,9 13,58 170 60 

3487,0 61,7 39,0 0,23 17 37,9 13,58 170 45 

5424,0 61,0 45,0 0,23 17 37,9 13,58 170 135 

5213,0 61,9 41,0 0,20 17 37,9 13,58 170 150 

5300,0 64,1 45,0 0,18 17 37,9 13,58 170 165 

9500,0 65,2 51,0 0,39 19 37,9 13,58 170 90 

1513,0 61,2 35,0 0,24 17 37,9 7,53 190 30 

2080,0 63,7 45,0 0,33 19 37,9 7,53 190 45 

2400,0 61,6 46,0 0,27 19 37,9 7,53 190 90 

2480,0 65,8 43,0 0,21 19 37,9 7,53 190 180 

3400,0 61,6 45,0 0,28 21 37,9 7,53 190 30 

5840,0 66,8 45,0 0,31 21 37,9 7,53 190 150 

5120,0 66,9 53,0 0,31 23 37,9 7,53 190 30 

600,0 60,4 29,0 0,16 15 37,9 7,53 210 120 

2320,0 66,3 39,0 0,11 19 37,9 7,53 210 60 

2720,0 65,0 43,0 0,22 21 37,9 7,53 210 154 

6040,0 67,1 52,0 0,60 23 37,9 7,53 210 45 

3600,0 67,8 44,0 0,23 23 37,9 7,53 210 135 

3200,0 66,4 39,0 0,14 25 37,9 7,53 210 300 

11300,0 73,5 49,0 0,16 30 37,9 7,53 210 150 
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APÊNDICE 

C  
TESTES DE ADERÊNCIA 

 

C.1 –  INTRODUÇÃO 

 

 Para a determinação do intervalo de confiança dos resultados calculados pelos 

modelos de previsão apresentados no Capítulo 5 foi feita a hipótese de que os resíduos 

apresentados por estes modelos, calculados segundo a Equação 5.5, distribuíam-se segundo a 

Distribuição de Probabilidades Normal.   

 

 Neste apêndice são apresentados os resultados que confirmam esta hipótese por meio 

da realização de testes de aderência. Segundo Assis et al. (2001), os testes de aderência, com 

o emprego da estatística χϕ
2 (“qui-quadrado”), são realizados quando se deseja colocar à 

prova a forma da distribuição de uma determinada população, razão pela qual, foram 

utilizados neste trabalho para se verificar a normalidade ou não dos resíduos entre os valores 

reais e os valores calculados pelos modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-

borracha apresentados no Capítulo 5. 

 

C.2 –  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Seja uma amostra de tamanho n, e E1 , E2 , ..., EK , um conjunto de possíveis eventos 

da amostra, cujas freqüências com que ocorrem são dadas por Fo1  , Fo2  , ..., FoK. De uma forma 

geral, sabe-se que nem sempre estas frequências são iguais aos valores esperados por uma 

dada distribuição de probabilidade teórica. Sendo assim, pode-se, então, estabelecer algumas 

hipóteses sobre as freqüências esperadas Fe1, Fe2, ...,  FeK  e efetuar um teste de adequação de 

aderência para se verificar se os dados da amostra se ajustam com as hipóteses feitas: 

 

Segundo Assis et al. (2001), para a realização dos testes de aderência é utilizada a 

seguinte estatística: 

 

 ∑
=

−
=

k

i ei

eioi

F
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2
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ϕχ  (C.1) 
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Onde: 

χϕ
2: estatística “qui-quadrado” para ϕ graus de liberdade; 

Foi: freqüência observada para o elemento i; 

Fei: freqüência esperada, ou teórica, para o elemento i; 

k: número das classes de freqüência da distribuição para a amostra. 

 

 Neste trabalho, a determinação das frequências esperadas foi feita a partir da 

estimativa de dois parâmetros populacionais baseados nos dados amostrais, que foram a 

média e o desvio-padrão, sendo, portanto, o valor do número de graus de liberdade calculado 

conforme recomendação de Assis et al. (2001) pela seguinte expressão: 

 

 ϕ = k – 3 (C.2) 

 

 Segundo Assis et al. (2001) para a realização de um teste de aderência são necessários 

os seguintes procedimentos:  

• Enunciado da hipótese nula (H0) e da hipótese alternativa (H1): neste caso a hipótese 

nula corresponde à afirmação de que não existe diferença entre as freqüências 

esperadas, calculadas por um dado modelo de distribuição de probabilidades, e as 

freqüências observadas, sendo que H1 corresponderá à afirmação de que o modelo de 

probabilidades testado é inadequado para representar a distribuição da população 

estudada; 

• Fixação do nível de significância α, bem como a variável χϕ
2; 

• Determinação da região crítica (RC) e da região de aceitação (RA): para que a 

hipótese nula seja aceita ao nível de significância fixado, espera-se que as freqüências 

observadas (Foi) sejam bem próximas das freqüências esperadas (Fei), e portanto, que 

o valor de χϕ
2 será pequeno, fazendo com que a região crítica esteja concentrada à 

direita de certo valor crítico de χϕ
2 tabelado, conforma ilustrado na Figura C.1; 
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Figura C.1 – Ilustração das regiões crítica (RC) e de aceitação (RA) (Modificado de Assis et 

al., 2001) 

 

 De acordo com os procedimentos descritos anteriormente, a aceitação da hipótese nula 

(H0), ou seja, de que a distribuição de frequências da amostra (Foi) segue o modelo teórico de 

distribuição de probabilidade (Fei), ocorre quando: 

 

 (χϕ
2)cal ≤ (χϕ

2)tab (C.3) 

 

Onde: 

(χϕ
2)cal: valor calculado da estatística “qui-quadrado” com ϕ graus de liberdade; 

(χϕ
2)tab: valor tabelado da estatística “qui-quadrado” com ϕ graus de liberdade. 

 

 Os valores de (χϕ
2)tab empregados nos testes de aderência realizados neste trabalho 

foram obtidos de Bussab & Morettin (1987). 

 

C.3 –  RESÍDUOS DO MODELO DE PREVISÃO DA VISCOSIDADE 

 

A Tabela C.1 apresenta o cálculo de (χϕ
2)cal para a distribuição dos resíduos calculados 

para o modelo de previsão da viscosidade rotacional apresentado no Capítulo 5, considerando 

os resultados fornecidos pela rede na fase de validação. Para a normalização dos limites dos 

intervalos de classe foram empregados os valores de 61,7 cP e 1120,5 cP para a média e o 

desvio-padrão dos resíduos, respectivamente. 
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Considerando o número de graus de liberdade igual a 1, calculado pela Equação C.2 

para o número de classes de freqüência igual a 4,  foi obtido para (χϕ
2)tab o valor de 3,841, 

superior ao valor de  0,32 obtido para (χϕ
2)cal. Estes resultados mostram que os resíduos do 

modelo de previsão da viscosidade rotacional distribuem-se segundo o modelo de 

probabilidade Gaussiano.  

 

Tabela C.1 – Cálculo de (χϕ
2)cal para os resíduos do modelo de previsão da viscosidade 

rotacional 

Foi Cálculo de z Fei
Classes 

n % Classes n % ei

eioi

F
FF 2)( −

 

-3555,1 -1096,5 9 13,2 -3,23 -1,03 10,2 15,0 0,21 

-1096,5 132,9 26 38,2 -1,03 0,06 25,48 37,5 0,02 

132,9 1362,2 25 36,8 0,06 1,16 23,92 35,2 0,07 

1362,2 3820,9 8 11,8 1,16 3,36 8,4 12,4 0,03 

Total   68,0 100,0         0,32 
 

Na Figura C.2 são apresentados a distribuição dos resíduos para o modelo de previsão 

da viscosidade rotacional, em forma de histograma, e a curva correspondente à distribuição de 

probabilidades Normal. 
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Figura C.2 – Distribuição de freqüência dos resíduos do modelo de previsão da viscosidade 

rotacional 
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C.4 –  RESÍDUOS DO MODELO DE PREVISÃO DO PONTO DE AMOLECIMENTO 

 

A Tabela C.2 apresenta o cálculo de (χϕ
2)cal para a distribuição dos resíduos calculados 

para o modelo de previsão do ponto de amolecimento apresentado no Capítulo 5, 

considerando os resultados fornecidos pela rede na fase de validação. Para a normalização dos 

limites dos intervalos de classe foram empregados os valores de -0,240ºC e 2,29ºC para a 

média e o desvio-padrão dos resíduos, respectivamente. 

 

Considerando o número de graus de liberdade igual a 2, calculado pela Equação C.2 

para o número de classes de freqüência igual a 5,  foi obtido para (χϕ
2)tab  o valor de 5,991, 

superior ao valor de  1,68 obtido para (χϕ
2)cal. Estes resultados mostram que os resíduos do 

modelo de previsão do ponto de amolecimento distribuem-se segundo o modelo de 

probabilidade Gaussiano.  

 

Tabela C.2 – Cálculo de (χϕ
2)cal para os resíduos do modelo de previsão do ponto de 

amolecimento 

Foi Cálculo de z Fei
Classes 

n % Classes n % ei

eioi

F
FF 2)( −

-6,13 -3,95 4 6,2 -2,57 -1,62 3,1 4,8 0,41 
-3,95 -1,78 13 20,0 -1,62 -0,67 12,9 19,9 0,00 
-1,78 0,39 25 38,5 -0,67 0,27 23,1 35,5 0,25 
0,39 2,56 18 27,7 0,27 1,22 18,4 28,2 0,01 
2,56 6,90 5 7,7 1,22 3,12 7,2 11,0 1,01 
Total   65,0 100,0     64,6  1,68 

 

Na Figura C.3 são apresentados a distribuição dos resíduos para o modelo de previsão 

do ponto de amolecimento, em forma de histograma, e a curva correspondente à distribuição 

de probabilidades Normal. 
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Figura C.3 – Distribuição de freqüência dos resíduos do modelo de previsão do ponto de 

amolecimento 

 

C.5 –  RESÍDUOS DO MODELO DE PREVISÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO 

 

A Tabela C.3 apresenta o cálculo de (χϕ
2)cal para a distribuição dos resíduos calculados 

para o modelo de previsão da taxa de penetração apresentado no Capítulo 5, considerando os 

resultados fornecidos pela rede na fase de validação. Para a normalização dos limites dos 

intervalos de classe foram empregados os valores de 0,59% e 6,61% para a média e o desvio-

padrão dos resíduos, respectivamente. 

 

Considerando o número de graus de liberdade igual a 1, calculado pela Equação C.2 

para o número de classes de freqüência igual a 4,  foi obtido para (χϕ
2)tab  o valor de 3,841, 

superior ao valor de  2,19 obtido para (χϕ
2)cal. Estes resultados mostram que os resíduos do 

modelo de previsão da taxa de penetração distribuem-se segundo o modelo de probabilidade 

Gaussiano.  
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Tabela C.3 – Cálculo de (χϕ
2)cal para os resíduos do modelo de previsão do ponto de 

amolecimento 

Foi Cálculo de z Fei
Classes 

n % Classes n % ei

eioi

F
FF 2)( −

-19,1% -10,3% 2 3,1 -2,98 -1,65 3,1 4,80 0,62 
-10,3% -1,5% 25 38,5 -1,65 -0,31 21,4 32,88 0,95 
-1,5% 7,3% 30 46,2 -0,31 1,02 30,4 46,79 0,01 
7,3% 25,0% 8 12,3 1,02 3,69 10,0 15,38 0,61 
Total   65,0 100,0     64,9   2,19 

 

Na Figura C.4 são apresentados a distribuição dos resíduos para o modelo de previsão 

da taxa de penetração, em forma de histograma, e a curva correspondente à distribuição de 

probabilidades Normal.  

 
 

-0,2350 -0,1175 0,0000 0,1175 0,2350

Classes de frequência

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

N
úm

er
o 

de
 o

bs
er

va
çõ

es

 Distribuição Normal

 
Figura C.4 – Distribuição de freqüência dos resíduos do modelo de previsão da taxa de 

penetração 

 

C.6 – RESÍDUOS DO MODELO DE PREVISÃO DA RESILIÊNCIA 

 

A Tabela C.4 apresenta o cálculo de  (χϕ
2)cal  para a distribuição dos resíduos calculados 

para o modelo de previsão da resiliência apresentado no Capítulo 5, considerando os 

resultados fornecidos pela rede na fase de validação. Para a normalização dos limites dos 

intervalos de classe foram empregados os valores de 0,061% e 4,96ºC para a média e o 

desvio-padrão dos resíduos, respectivamente.  
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Apesar de no cálculo de  (χϕ
2)cal  ter sido considerado apenas 3 classes de freqüência, 

foi adotado para a determinação de (χϕ
2)tab que o número de graus de liberdade é igual a 1,0 

(um). A redução do número de classes de freqüência para 3 ocorreu devido às recomendações 

para que as classes de freqüência empregadas no cálculo do parâmetro “qui-quadrado” 

apresentassem valores para a freqüência observada superiores a 5%, conforme recomendações 

de Assis et al. (2001). Desta forma, foi obtido para (χϕ
2)tab o valor de 3,841, superior ao valor 

de  0,17 obtido para (χϕ
2)cal, mostrando que os resíduos do modelo de previsão da resiliência 

distribuem-se segundo o modelo de probabilidade Gaussiano.  

 

Tabela C.4 – Cálculo de  (χϕ
2)cal para os resíduos do modelo de previsão da resiliência 

Foi Cálculo de z Fei
Classes 

n % Classes n % ei

eioi

F
FF 2)( −

-25,0% -1,6% 20 30,8 -5,15 -0,45 21,0 32,3 0,07 
-1,6% 6,2% 36 55,4 -0,45 1,12 35,5 54,6 0,01 
6,2% 14,0% 9 13,8 1,12 2,69 8,3 12,8 0,09 
Total   65,0 100,0     64,8  0,17 

 

Na Figura C.5 são apresentados a distribuição dos resíduos para o modelo de previsão 

da resiliência, em forma de histograma, e a curva correspondente à distribuição de 

probabilidades Normal.  
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Figura C.5 – Distribuição de freqüência dos resíduos do modelo de previsão da resiliência 
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C.7 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste apêndice mostraram que as hipóteses feitas sobre a 

normalidade da distribuição dos resíduos calculados entre os valores fornecidos pelos 

modelos de previsão das propriedades físicas dos asfaltos-borracha, durante a fase de 

validação, e os valores reais conhecidos são válidas. 
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APÊNDICE 

D  
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS 

MISTURAS ASFÁLTICAS 
 

D.1 –  INTRODUÇÃO 

  

 Neste Apêndice estão apresentados os resultados dos estudos de dosagem e dos 

ensaios mecânicos utilizados nas análises realizadas nos Capítulos 6 e 7. 

 

D.2 – RESUMO DO ESTUDO DE DOSAGEM DA MISTURA DE GRADUAÇÃO 

CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O CAP 50/70 

 

Tabela D.1 – Dosagem da misturas de graduação contínua confeccionada com CAP 50/70 
%CAP d (g/cm³) %Vv %VAM %RBV E(kgf) f(mm) 

4,42% 2,205 12,6% 17,4% 27,2% 859,8 4,4 

4,99% 2,222 11,2% 17,2% 34,8% 1239,5 3,4 

5,57% 2,248 9,5% 16,8% 43,6% 1245,7 4,2 

6,01% 2,279 7,6% 16,0% 52,5% 1330,7 3,9 

6,70% 2,296 6,0% 16,0% 62,6% 1352,6 4,3 

6,96% 2,317 4,8% 15,5% 69,1% 1518,9 4,1 

7,50% 2,346 2,9% 14,9% 80,9% 1498,7 4,6 

 

D.3 – RESUMO DO ESTUDO DE DOSAGEM DA MISTURA DE GRADUAÇÃO 

CONTÍNUA CONFECCIONADA COM ASFALTO-BORRACHA 

 

Tabela D.2 – Dosagem da mistura de graduação contínua confeccionada com asfalto-borracha 
%CAP d (g/cm³) %Vv %VAM %RBV E(kgf) f(mm) 

8,06% 2,143 10,9% 22,8% 52,2% 1068,9 9,2 

8,84% 2,171 8,8% 22,4% 60,8% 1197,4 10,8 

8,63% 2,120 11,1% 24,0% 53,7% 1018,4 3,9 

9,21% 2,142 9,6% 23,8% 59,8%   3,7 

9,61% 2,176 7,6% 22,9% 66,8% 1067,0 4,0 

10,21% 2,163 8,0% 23,9% 68,9% 1039,7 3,4 

10,79% 2,158 6,9% 24,5% 71,7% 1018,5 4,4 
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D.4 – RESUMO DO ESTUDO DE DOSAGEM DA MISTURA DE GRADUAÇÃO 

DESCONTÍNUA CONFECCIONADA COM O CAP 50/70 

 

Tabela D.3 – Dosagem da misturas de graduação descontínua confeccionada com CAP 50/70 
%CAP d (g/cm³) %Vv %VAM %RBV E(kgf) f(mm) 

4,56% 2,14 14,8% 20,9% 29,3% 1181,3 3,4 

4,95% 2,15 14,1% 21,1% 33,0% 965,1 3,7 

5,64% 2,20 11,3% 19,8% 43,2% 1128,9 3,2 

5,99% 2,27 7,8% 17,5% 55,1% 1231,4 3,7 

6,93% 2,23 8,2% 19,7% 58,3% 1190,5 3,3 

 

D.5 – RESUMO DO ESTUDO DE DOSAGEM DA MISTURA DE GRADUAÇÃO 

DESCONTÍNUA CONFECCIONADA COM ASFALTO-BORRACHA 

 

Tabela D.4 – Dosagem da mistura de graduação contínua confeccionada com asfalto-borracha 
%CAP d (g/cm³) %Vv %VAM %RBV E(kgf) f(mm) 

7,1% 2,03 16,5% 26,9% 38,9% 698,5 6,53 

7,6% 2,09 13,9% 25,6% 45,8% 777,9 3,77 

9,1% 2,17 8,2% 23,7% 65,3% 1072,6 4,41 

10,2% 2,14 8,3% 25,6% 67,7% 932,1 4,48 

10,8% 2,14 7,7% 26,2% 70,8% 892,0 4,90 

 

D.6 – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

CONFECCIONADAS COM ASFALTO-BORRACHA 

 

Tabela D.5 – Resultados dos ensaios de resistência à tração 

Envelhecida σtLigante 
S/N 

Graduação
MPa Média 
1,05  CAP 50/70 S  Descontínua
1,10 

1,07 

0,73  CAP 50/70 N Descontínua
0,74 

0,73 

1,17 AB-1 S Descontínua
1,26 

1,21 

1,29 AB-1 N Descontínua
1,31 

1,30 

1,25 AB-2 S Descontínua
1,11 

1,18 

1,25 AB-2 N Descontínua
1,26 

1,25 

 243



1,18 AB-3 S Descontínua
1,19 

1,19 

1,21 AB-3 N Descontínua
1,21 

1,21 

0,98 AB-4 S Descontínua
1,03 

1,01 

1,00 AB-4 N Descontínua
1,04 

1,02 

0,91 AB-5 S Descontínua
0,97 

0,94 

0,88 AB-5 N Descontínua
0,89 

0,88 

1,13  CAP 50/70 S  Contínua 
1,12 

1,13 

0,98  CAP 50/70 N Contínua 
0,91 

0,94 

1,28 AB-1 S Contínua 
1,32 

1,30 

1,04 AB-1 N Contínua 
1,26 

1,15 

1,31 AB-2 S Contínua 
1,30 

1,31 

1,19 AB-2 N Contínua 
1,14 

1,16 

1,10 AB-3 S Contínua 
0,92 

1,01 

0,92 AB-3 N Contínua 
0,98 

0,95 

1,04 AB-4 S Contínua 
0,98 

1,01 

1,10 AB-4 N Contínua 
0,99 

1,04 

1,05 AB-5 S Contínua 
0,99 

1,02 

0,81 AB-5 N Contínua 
0,84 

0,83 

1,08 AB-6 S Contínua 
1,12 

1,10 

1,09 AB-6 N Contínua 
1,06 

1,08 
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D.7 – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 

COM BORRACHA PELO PROCESSO SECO 

 

Tabela D.6 – Resistência à tração das misturas modificadas com borracha pelo processo seco 

Envelhecida σtPercentagem de 
borracha em relação 

ao agregado S/N MPa Média 

1,20 2,20% N 
1,16 

1,18 

1,11 3,60% N 
1,15 

1,13 

0,67 6,00% N 
0,75 

0,71 
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D.8 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM 

CAP 50/70 

 

Tabela D.7 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com CAP 50/70 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 
10               5,1 50 4197,54 4303,32 4722,69 4373,17 4206,89 4361,86 4070,68 4319,5
5               10,1 50 3569,40 3666,35 4040,92 3760,65 3590,34 3750,81 3469,69 3692,6
2               25,2 50 2811,41 2878,77 3221,57 2970,93 2826,84 2999,34 2735,65 2920,6
1               8,0 7 2310,44 2365,08 2661,18 2431,65 2320,48 2506,48 2247,64 2406,1

0,5               16,0 7 1889,47 1919,91 2186,65 1997,83 1896,29 2076,55 1818,55 1969,3
0,2               40,0 7 1432,84 1448,16 1656,59 1503,20 1407,58 1587,80 1370,11 1486,6
0,1               80,1 7 1167,57 1167,81 1345,47 1193,53 1132,60 1302,34 1089,98 1199,9

 

Tabela D.8 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com CAP 50/70 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 
10               5,1 50 20,0429 20,0617 19,2251 19,1353 19,4074 18,3394 19,8519 19,4
5               10,1 50 22,8366 22,8971 21,8029 21,8373 22,1405 20,8944 22,5973 22,1
2               25,2 50 25,7259 25,6963 24,7341 24,7996 25,0863 23,5545 25,5516 25,0
1 8,0 7 27,346 27,4098   26,6342    26,7793 27,2007 25,2264   27,4992 26,9 

0,5 16,0 7 29,1412 28,9722   28,1564   28,3375 28,7845 26,695   29,1214 28,5 
0,2               40,0 7 30,1358 30,0985 30,3268 30,2289 29,8826 28,2748 31,2163 30,0
0,1               80,1 7 31,2547 32,2968 31,0124 31,8643 32,2984 29,8798 33,1233 31,7
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D.9 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-1 

 

Tabela D.9 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-1 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10            5,1 50  5713,8  6889,8 6077,3 5016,1 5058,2 5218,9 4748,7 5203,6 5490,8

5              10,1 50 5233,3 6460,0 5601,6 4580,2 4597,3 4780,6 4311,8 4754,4 5039,9

2              25,2 50 4600,9 5842,1 4962,7 3992,1 3999,1 4191,9 3740,5 4152,2 4435,2

1              8,0 7 4144,2 5398,4 4490,3 3563,8 3563,1 3766,7 3328,0 3728,5 3997,9

0,5              16,0 7 3717,8 4927,3 4050,0 3182,7 3171,0 3361,5 2958,2 3323,9 3586,5

0,2              40,0 7 3166,9 4410,8 3498,3 2692,0 2687,8 2858,9 2500,7 2829,8 3080,7

0,1              80,1 7 2788,6 3988,5 3094,2 2351,8 2354,1 2521,1 2171,5 2502,1 2721,5

 

 

Tabela D.10 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-1 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10  5,1 50   10,549   10,840 9,879 11,020 11,135 10,791 11,637 10,756 10,826 

5  10,1 50   12,205   12,604 11,481 12,766 12,868 12,522 13,354 12,469 12,533 

2  25,2 50   13,904   14,928 13,097 14,489 14,621 14,157 15,138 14,162 14,312 

1   8,0 7   14,899   16,141 14,167 15,580 15,952 15,278 16,230 15,324 15,446 

0,5   16,0 7   15,931   17,040 15,161 16,629 16,952 16,312 17,435 16,291 16,469 

0,2   40,0 7   17,587   18,395 16,682 18,362 18,303 17,985 19,033 17,981 18,041 

0,1   80,1 7   18,686   19,991 17,761 19,496 20,130 19,224 20,467 19,192 19,368 
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D.10 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-2 

 

Tabela D.11 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-2 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10              5,1 50 4949,1 4740,9 4814,6 4863,9 4862,4 5549,3 4963,3

5              10,1 50 4511,2 4330,4 4392,0 4460,8 4454,1 5083,9 4538,7

2              25,2 50 3944,5 3801,3 3842,2 3938,9 3931,5 4483,5 3990,3

1              8,0 7 3538,9 3410,0 3453,5 3561,1 3549,4 4035,9 3591,5

0,5              16,0 7 3149,7 3040,2 3088,1 3201,8 3196,0 3623,8 3216,6

0,2              40,0 7 2672,5 2612,3 2635,9 2774,3 2749,1 3119,1 2760,5

0,1              80,1 7 2335,6 2294,4 2319,8 2450,9 2425,8 2745,7 2428,7

 

Tabela D.12 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-2 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 11,10   11,30 11,09   10,34 10,42 10,43     10,78 

5   10,1 50 12,83   13,00 12,94   12,04 12,11 12,14     12,51 

2   25,2 50 14,51   14,69 14,54   13,61 13,70 13,73     14,13 

1   8,0 7 15,66   15,61 15,57   14,59 14,74 14,70     15,14 

0,5   16,0 7 16,64   16,83 16,74   15,46 15,63 15,67     16,16 

0,2   40,0 7 18,20   18,12 17,89   16,77 16,80 17,13     17,48 

0,1   80,1 7 19,30   19,42 19,14   17,91 18,02 18,33     18,69 
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D.11 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-3 

 

Tabela D.13 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-3 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10            5,1 50   3884,5 4132,4 3643,5 3903,1 4140,9 4264,1 4574,8 4517,9   4132,6

5                10,1 50 3490,9 3717,5 3271,8 3522,7 3733,8 3853,4 4148,8 4104,2 3730,4

2                25,2 50 2988,6 3195,0 2780,1 3018,7 3201,7 3327,0 3600,8 3557,1 3208,6

1                8,0 7 2632,0 2826,5 2435,1 2660,2 2819,7 2946,9 3201,2 3175,3 2837,1

0,5                16,0 7 2313,9 2496,5 2133,2 2345,9 2487,7 2608,0 2856,7 2814,6 2507,1

0,2                40,0 7 1931,9 2124,9 1777,1 1982,5 2083,4 2203,4 2424,9 2397,7 2115,7

0,1                80,1 7 1676,9 1851,0 1526,3 1710,0 1798,1 1960,2 2132,9 2093,6 1843,6

 

Tabela D.14 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-3 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10           5,1 50   13,43 12,84 13,82 13,01 12,88 12,50 11,93 12,08   12,81

5               10,1 50 15,10 14,54 15,50 14,78 14,69 14,28 13,59 13,83 14,54

2               25,2 50 16,66 16,12 17,13 16,31 16,30 15,90 15,14 15,41 16,12

1                8,0 7 17,46 17,03 18,10 17,31 17,33 17,03 16,28 16,41 17,12

0,5                16,0 7 18,27 17,81 18,86 18,29 18,27 17,65 17,04 17,29 17,93

0,2                40,0 7 19,59 19,03 20,04 19,25 19,47 18,90 18,13 18,75 19,14

0,1                80,1 7 20,36 19,86 20,86 20,43 20,77 19,26 19,46 19,37 20,05
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D.12 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-4 

 

Tabela D.15 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-4 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10        5,1 50 3968,6 3655,5 3795,5 3904,1       3830,9

5              10,1 50 3548,6 3270,4 3400,8 3511,8 3432,9

2              25,2 50 3025,7 2785,9 2891,9 2989,0 2923,1

1              8,0 7 2651,9 2445,7 2534,7 2627,8 2565,0

0,5              16,0 7 2326,9 2135,3 2231,9 2295,0 2247,3

0,2              40,0 7 1943,2 1784,1 1865,8 1912,5 1876,4

0,1              80,1 7 1673,4 1525,6 1609,6 1655,0 1615,9

 

Tabela D.16 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-4 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 13,80 13,81 13,90 13,87 13,54           13,78 

5   10,1 50 15,51 15,49 15,67 15,62 15,29           15,52 

2   25,2 50 17,20 17,18 17,30 17,27 17,00           17,19 

1   8,0 7 18,27 17,98 18,21 18,39 17,84           18,14 

0,5   16,0 7 19,18 19,21 18,97 19,23 19,07           19,13 

0,2   40,0 7 20,33 20,07 20,10 20,59 20,06           20,23 

0,1   80,1 7 21,47 21,21 21,22 22,14 20,86           21,38 
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D.13 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADAS COM 

O ASFALTO-BORRACHA AB-5 

 

Tabela D.17 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-5 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10                5,1 50 3730,9 3625,5 3763,2 4094,1 3954,6 3825,0 3769,6  3823,3

5                 10,1 50 3364,1 3285,8 3396,6 3724,8 3576,6 3448,3 3407,6 3457,7

2                 25,2 50 2895,0 2830,5 2925,2 3216,3 3086,4 2973,3 2953,3 2982,9

1                 8,0 7 2582,6 2509,6 2589,0 2870,9 2742,5 2643,2 2606,9 2649,2

0,5                 16,0 7 2290,9 2241,2 2298,7 2559,7 2439,4 2349,2 2342,4 2360,2

0,2                 40,0 7 1947,1 1892,1 1940,1 2175,2 2070,4 2015,6 1987,6 2004,0

0,1                 80,1 7 1720,5 1669,4 1713,3 1902,2 1830,8 1772,6 1742,3 1764,5

 

Tabela D.18 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-5 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10                 5,1 50 13,46 13,47 13,47 13,31 12,86 13,02 13,06 13,24

5                 10,1 50 15,20 15,09 15,11 14,38 14,56 14,63 14,75 14,82

2                 25,2 50 16,60 16,53 16,50 15,80 16,04 16,12 16,24 16,26

1                 8,0 7 17,27 17,26 17,37 16,69 17,20 17,00 16,77 17,08

0,5                 16,0 7 18,00 18,39 18,01 17,42 17,46 17,68 17,67 17,81

0,2                 40,0 7 19,01 18,95 18,98 18,94 18,69 18,64 18,95 18,88

0,1                 80,1 7 19,83 20,45 19,59 18,22 19,55 19,43 19,77 19,55
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D.14 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-6 

 

Tabela D.19 – Módulo resiliente da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-6 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4747,1 4701,4 4781,5     4690,9 4497,0 4764,2     4697,0 

5   10,1 50 4367,4 4332,4 4407,7     4316,6 4127,1 4392,0     4323,9 

2   25,2 50 3855,9 3835,6 3912,3     3817,3 3641,3 3887,2     3824,9 

1   8,0 7 3488,0 3489,0 3538,9     3451,3 3278,9 3519,8     3461,0 

0,5   16,0 7 3147,7 3142,5 3202,0     3096,7 2943,5 3178,9     3118,5 

0,2   40,0 7 2717,2 2720,8 2779,6     2698,5 2529,0 2753,4     2699,7 

0,1   80,1 7 2444,2 2435,4 2510,9     2387,4 2236,9 2448,2     2410,5 

 

Tabela D.20 – Ângulo de fase da mistura de graduação contínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-6 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 10,58 10,49 10,55     10,55 10,67 10,43     10,55 

5   10,1 50 12,26 12,09 12,17     12,13 12,33 12,00     12,16 

2   25,2 50 13,72 13,52 13,57     13,59 13,83 13,40     13,60 

1   8,0 7 14,67 14,37 14,44     14,51 14,86 14,36     14,53 

0,5   16,0 7 15,55 15,30 15,27     15,46 15,69 15,25     15,42 

0,2   40,0 7 16,63 17,31 17,55     17,13 17,14 16,18     16,99 

0,1   80,1 7 17,69 17,34 18,10     18,40 18,16 17,28     17,83 
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D.15 – MÓDULO RESILIENTE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA MODIFICADA COM 2,2% DE BORRACHA, EM 

RELAÇÃO À MISTURA DE AGREGADOS, PELO PROCESSO SECO 

 

Tabela D.21 – Módulo resiliente da mistura contínua modificada com 2,2% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   50 5082,5 4884,1 4796,8     4544,5 4919,7 5100,7     4888,1 5,1

5   10,1 50 4526,4 4342,3 4266,1     4067,2 4414,8 4579,8     4366,1 

2   25,2 50 3825,3 3665,8 3585,3     3441,2 3777,1 3917,7     3702,1 

1     8,0 7 3315,1 3184,8 3099,5     2991,8 3310,1 3438,2   3223,3 

0,5   16,0 7 2861,6 2741,7 2663,3     2587,6 2872,2 2996,0     2787,1 

0,2   40,0 7 2318,9 2225,0 2155,9     2114,7 2360,9 2451,1     2271,1 

0,1   80,1 7 1949,2 1886,2 1804,1     1780,5 2018,2 2100,8     1923,1 

 

Tabela D.22 – Ângulo de fase da mistura contínua modificada com 2,2% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 13,97 14,48 14,41     13,98 13,39 13,36     13,93 

5   10,1 50 16,25 16,71 16,65     16,01 15,45 15,41     16,08 

2   25,2 50 18,43 18,90 18,85     18,22 17,54 17,47     18,24 

1   8,0 7 20,19 20,46 20,41     19,63 18,91 18,96     19,76 

0,5   16,0 7 21,53 21,83 21,77     21,03 20,21 20,28     21,11 

0,2   40,0 7 23,60 24,05 23,79     22,89 22,17 22,09     23,10 

0,1   80,1 7 24,68 25,05 24,75     23,93 23,35 23,66     24,24 
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D.16 – MÓDULO RESILIENTE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA MODIFICADA COM 3,6% DE BORRACHA, EM 

RELAÇÃO À MISTURA DE AGREGADOS, PELO PROCESSO SECO 

 

Tabela D.23 – Módulo resiliente da mistura contínua modificada com 3,6% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4521,7 4845,0 4616,4     4355,5 4204,8 4368,1     4485,3 

5   10,1 50 4130,6 4438,4 4237,8     3952,4 3798,9 3971,1     4088,2 

2   25,2 50 3623,8 3890,9 3707,9     3414,8 3276,4 3446,2     3560,0 

1   8,0 7 3261,8 3482,1 3322,8     3030,6 2896,8 3048,9     3173,9 

0,5   16,0 7 2900,8 3113,2 2959,3     2662,6 2562,6 2692,6     2815,2 

0,2   40,0 7 2477,4 2650,1 2521,4     2219,5 2152,9 2247,3     2378,1 

0,1   80,1 7 2189,9 2319,1 2211,9     1914,6 1871,8 1952,2     2076,6 

 

Tabela D.24 – Ângulo de fase da mistura contínua modificada com 3,6% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 11,07 10,81 11,13     11,97 12,10 11,88     11,49 

5   10,1 50 12,91 12,59 12,87     13,83 14,01 13,76     13,33 

2   25,2 50 14,63 14,32 14,57     15,71 16,07 15,64     15,16 

1   8,0 7 15,67 15,62 15,74     16,99 17,28 17,01     16,39 

0,5   16,0 7 16,80 16,57 16,73     18,21 18,36 18,06     17,45 

0,2   40,0 7 18,55 18,26 18,29     19,81 19,98 19,84     19,12 

0,1   80,1 7 19,70 19,40 19,48     21,32 21,39 21,22     20,42 
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D.17 – MÓDULO RESILIENTE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA MODIFICADA COM 6,0% DE BORRACHA, EM 

RELAÇÃO À MISTURA DE AGREGADOS, PELO PROCESSO SECO 

 

Tabela D.25 – Módulo resiliente da mistura contínua modificada com 6,0% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50       2864,4 2766,6   3107,6 3026,2     2941,2 

5   10,1 50       2651,1 2558,8   2867,3 2791,2     2717,1 

2   25,2 50       2337,8 2256,0   2541,1 2469,1     2401,0 

1   8,0 7       2103,3 2032,8   2297,1 2239,3     2168,1 

0,5   16,0 7       1892,4 1824,6   2072,7 2017,9     1951,9 

0,2   40,0 7       1633,8 1576,5   1797,9 1744,6     1688,2 

0,1   80,1 7       1446,5 1396,0   1603,5 1558,7     1501,2 

 

Tabela D.26 – Ângulo de fase da mistura contínua modificada com 6,0% de borracha em relação à mistura de agregados, pelo processo seco 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50       11,02 10,65   10,20 10,17     10,51 

5   10,1 50       12,67 12,17   11,85 11,76     12,11 

2   25,2 50       14,22 13,71   13,22 13,23     13,60 

1   8,0 7       15,13 14,76   14,13 14,04     14,52 

0,5   16,0 7       16,13 15,58   15,07 14,95     15,43 

0,2   40,0 7       17,40 16,93   16,12 16,01     16,62 

0,1   80,1 7       18,13 18,19   17,24 17,47     17,76 
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D.18 – MÓDULO RESILIENTE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO DESCONTÍNUA CONFECCIONADA COM O CAP 50/70 

 

Tabela D.27 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com CAP 50/70 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10            5,1 50 4522,6 5044,9   4393,9   3664,7 3778,9 3986,9 4502,0 3739,6 4204,2

5                10,1 50 3874,7 4278,2 3749,8 3085,8 3199,1 3364,0 3251,8 3185,6 3498,6

2                25,2 50 3065,8 2931,4 2967,4 2383,7 2484,2 2597,7 2532,9 2484,7 2681,0

1                8,0 7 2524,3 2403,3 2436,9 1923,4 2023,4 2103,2 2062,5 2019,7 2187,1

0,5                16,0 7 2062,4 1931,3 1974,9 1534,4 1619,5 1667,4 1664,4 1630,8 1760,6

0,2                40,0 7 1572,8 1442,8 1481,5 1123,7 1194,3 1214,8 1214,9 1192,1 1304,6

0,1                80,1 7 1262,0 1150,0 1173,2 885,8 931,9 941,3 951,4 950,6 1030,8

 

Tabela D.28 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com CAP 50/70 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 19,76 18,35   19,65   21,38 21,07 21,26 18,06 21,04 20,07 

5   10,1 50 22,38 21,21   22,50   24,23 23,87 24,15 23,50 23,85 23,21 

2   25,2 50 25,18 26,25   25,57   27,27 26,89 27,45 26,69 26,87 26,52 

1   8,0 7 27,09 28,28   27,79   29,54 29,12 29,59 29,00 28,91 28,66 

0,5   16,0 7 28,93 30,09   29,84   31,18 30,76 31,71 30,74 31,06 30,54 

0,2   40,0 7 30,92 32,10   32,55   33,61 33,97 34,50 33,16 34,02 33,10 

0,1   80,1 7 32,86 33,26   34,26   35,29 35,22 36,02 35,53 34,71 34,64 
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D.19 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO DESCONTÍNUA CONFECCIONADA 

COM O ASFALTO-BORRACHA AB-1 

 

Tabela D.29 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-1 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4941,4 5100,3 4816,1     5090,6 5113,9 5037,9     5016,7 

5   10,1 50 4477,3 4626,2 4372,9     4623,3 4638,3 4570,9     4551,5 

2   25,2 50 3884,8 4019,6 3810,5     4013,6 4032,4 3967,2     3954,7 

1   8,0 7 3451,4 3605,5 3403,8     3597,6 3592,2 3520,6     3528,5 

0,5   16,0 7 3056,6 3199,0 3009,8     3167,8 3166,4 3095,7     3115,9 

0,2   40,0 7 2569,5 2709,6 2549,0     2685,9 2673,0 2599,3     2631,0 

0,1   80,1 7 2239,1 2361,6 2220,0     2338,9 2311,6 2247,8     2286,5 

 

Tabela D.30 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-1 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 12,17 11,71 11,99     11,76 11,89 11,98     11,92 

5   10,1 50 13,93 13,52 13,76     13,64 13,80 13,89     13,76 

2   25,2 50 15,67 15,22 15,45     15,47 15,63 15,71     15,53 

1   8,0 7 16,89 16,61 16,53     16,69 16,83 16,82     16,73 

0,5   16,0 7 17,80 17,26 17,51     17,65 17,98 17,98     17,70 

0,2   40,0 7 19,01 18,85 18,88     19,19 19,49 20,36     19,30 

0,1   80,1 7 19,97 20,16 20,28     20,47 20,87 20,87     20,43 
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D.20 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO DESCONTÍNUA CONFECCIONADA 

COM O ASFALTO-BORRACHA AB-2 

 

Tabela D.31 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-2 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4333,6 4392,6 4048,0               4258,1 

5   10,1 50 3961,5 4003,7 3663,1               3876,1 

2   25,2 50 3474,8 3516,0 3167,7               3386,1 

1   8,0 7 3120,0 3161,9 2816,3               3032,7 

0,5   16,0 7 2797,1 2825,8 2504,6               2709,1 

0,2   40,0 7 2393,6 2401,4 2117,0               2304,0 

0,1   80,1 7 2119,4 2131,7 1849,9               2033,7 

 

Tabela D.32 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-2 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 10,96 11,39 12,32               11,56 

5   10,1 50 12,72 13,12 14,05               13,30 

2   25,2 50 14,24 14,72 15,62               14,86 

1   8,0 7 15,26 15,66 16,54               15,82 

0,5   16,0 7 16,20 16,62 17,74               16,86 

0,2   40,0 7 17,24 18,28 18,87               18,13 

0,1   80,1 7 18,33 19,09 20,15               19,19 
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D.21 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO DESCONTÍNUA CONFECCIONADA 

COM O ASFALTO-BORRACHA AB-3 

 

Tabela D.33 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-3 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4753,7 4871,1 4609,2     4802,9 4913,1 4879,9     4805,0 

5   10,1 50 4296,5 4393,8 4158,9     4348,0 4465,4 4429,7     4348,7 

2   25,2 50 3710,2 3792,4 3611,3     3758,7 3905,3 3840,2     3769,7 

1   8,0 7 3307,2 3387,1 3233,6     3336,2 3503,1 3420,9     3364,7 

0,5   16,0 7 2930,7 3014,2 2867,6     2965,9 3120,7 3037,0     2989,3 

0,2   40,0 7 2483,0 2573,6 2422,2     2504,9 2674,8 2587,0     2540,9 

0,1   80,1 7 2174,3 2273,1 2121,2     2197,6 2343,7 2279,6     2231,6 

 

Tabela D.34 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-3 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 12,23 12,05 12,40     12,11 11,30 11,55     11,94 

5   10,1 50 14,10 13,89 14,15     13,88 13,06 13,30     13,73 

2   25,2 50 15,69 15,60 15,79     15,59 14,70 15,02     15,40 

1   8,0 7 16,79 16,60 16,74     16,66 15,67 16,08     16,43 

0,5   16,0 7 17,70 17,53 17,65     17,59 16,52 17,07     17,34 

0,2   40,0 7 18,63 18,71 19,11     19,17 17,86 18,04     18,59 

0,1   80,1 7 19,53 19,84 20,18     19,67 18,71 19,45     19,57 
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D.22 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO DESCONTÍNUA CONFECCIONADA 

COM O ASFALTO-BORRACHA AB-4 

 

Tabela D.35 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-4 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 4155,0 3866,0 3858,5     4452,1 4161,2 4253,2     4124,3 

5   10,1 50 3705,5 3461,4 3456,5     3994,5 3719,0 3798,4     3689,2 

2   25,2 50 3153,5 2966,1 2930,5     3430,7 3172,1 3230,1     3147,1 

1   8,0 7 2764,6 2615,7 2564,1     3041,4 2784,2 2835,9     2767,7 

0,5   16,0 7 2424,8 2310,0 2241,5     2688,1 2451,1 2479,9     2432,6 

0,2   40,0 7 2020,1 1938,1 1873,4     2248,9 2058,2 2094,6     2038,9 

0,1   80,1 7 1749,4 1710,2 1628,4     1980,9 1786,7 1836,2     1782,0 

 

Tabela D.36 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-4 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 14,24 14,23 14,39     13,36 13,83 13,79     13,97 

5   10,1 50 16,03 15,99 16,30     15,14 15,56 15,59     15,77 

2   25,2 50 17,68 17,51 17,90     16,66 17,25 17,29     17,38 

1   8,0 7 18,70 18,35 18,88     17,60 18,14 18,41     18,35 

0,5   16,0 7 19,41 19,13 19,88     18,42 18,99 19,08     19,15 

0,2   40,0 7 20,61 20,24 20,99     19,34 19,86 20,44     20,25 

0,1   80,1 7 21,41 21,25 21,78     20,32 21,04 20,89     21,12 
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D.23 – MÓDULO RESILIENTE E ÂNGULO DE FASE DA MISTURA DE GRADUAÇÃO CONTÍNUA CONFECCIONADA COM O 

ASFALTO-BORRACHA AB-5 

 

Tabela D.37 – Módulo resiliente da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-5 

Freq   Tempo Ciclos Módulo Resiliente (MPa) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 3965,3 3832,8 3888,9     3915,5 4086,4 4002,7     3948,6 

5   10,1 50 3560,7 3454,2 3503,6     3509,1 3661,4 3582,5     3545,2 

2   25,2 50 3062,1 2984,4 3010,2     3001,3 3119,6 3050,6     3038,0 

1   8,0 7 2709,7 2659,0 2674,3     2634,2 2752,9 2696,3     2687,7 

0,5   16,0 7 2390,6 2354,0 2368,6     2335,1 2429,5 2376,2     2375,7 

0,2   40,0 7 2032,3 2014,8 2007,1     1982,8 2061,1 1991,1     2014,9 

0,1   80,1 7 1791,4 1775,4 1779,3     1750,7 1797,7 1750,5     1774,2 

 

Tabela D.38 – Ângulo de fase da mistura de graduação descontínua confeccionada com o asfalto-borracha AB-5 

Freq   Tempo Ciclos Ângulo de fase (graus) 
Hz s  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 Média 

10   5,1 50 13,65 13,57 13,60     13,68 13,68 13,97     13,69 

5   10,1 50 15,36 15,25 15,22     15,39 15,39 15,79     15,40 

2   25,2 50 16,79 16,68 16,66     16,98 16,98 17,36     16,91 

1   8,0 7 17,58 17,47 17,38     17,93 17,93 18,14     17,74 

0,5   16,0 7 18,30 18,14 18,01     18,69 18,69 18,92     18,46 

0,2   40,0 7 19,39 18,92 18,58     19,81 19,81 20,03     19,42 

0,1   80,1 7 19,73 19,89 19,50     20,46 20,46 21,08     20,19 
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D.24 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA DAS MISTURAS DE 

GRADUAÇÃO CONTÍNUA 

 

Tabela D.39 – Resultados dos ensaios de fadiga das misturas de graduação contínua 

εt N 
Ligante asfáltico CP 

x 106 ciclos 
Nmédio

CAP 50/70 CP 1 449 499999 
CAP 50/70 CP 2 427 450000 
CAP 50/70 CP 3     
CAP 50/70 CP 4     
CAP 50/70 CP 5     

474999,5 

CAP 50/70 CP 1 863 15000 
CAP 50/70 CP 2 854 14999 
CAP 50/70 CP 3 854 14000 
CAP 50/70 CP 4     
CAP 50/70 CP 5     

14666,333 

AB-3 CP 1     
AB-3 CP 2     
AB-3 CP 3 418 850000 
AB-3 CP 4 418 1100000 
AB-3 CP 5     

975000 

AB-3 CP 1 824 8999 
AB-3 CP 2 851   
AB-3 CP 3 853 9000 
AB-3 CP 4     
AB-3 CP 5 848 10000 

9333 

AB-4 CP 1     
AB-4 CP 2 401 1600000 
AB-4 CP 3     
AB-4 CP 4 411 1800000 
AB-4 CP 5     

1700000 

AB-4 CP 1     
AB-4 CP 2 847 29999 
AB-4 CP 3     
AB-4 CP 4 847 30000 
AB-4 CP 5 840 34999 

31666 

AB-1 CP 1 431 900000 
AB-1 CP 2 426 800000 
AB-1 CP 3     
AB-1 CP 4     
AB-1 CP 5     

850000 

AB-1 CP 1 869   
AB-1 CP 2 873 9999 
AB-1 CP 3 873 12000 
AB-1 CP 4 859   

10666,333 

AB-1 CP 5 874 10000 
AB-2 CP 1 450 399999 
AB-2 CP 2     

399999 
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AB-2 CP 3     
AB-2 CP 4     
AB-2 CP 5     

 

AB-2 CP 1 850 6000 
AB-2 CP 2 852 5999 
AB-2 CP 3     
AB-2 CP 4     
AB-2 CP 5     

5999,5 

AB-5 CP 1     
AB-5 CP 2     
AB-5 CP 3     
AB-5 CP 4     
AB-5 CP 5 443 6107963 

6107963 

AB-5 CP 1 805 49999 
AB-5 CP 2     
AB-5 CP 3 849 50000 
AB-5 CP 4     
AB-5 CP 5     

49999,5 

AB-6 CP 1 481 60000 

AB-6 CP 2 481 250000 

AB-6 CP 3 490 450000 

AB-6 CP 4     

AB-6 CP 5     

253333,33 

AB-6 CP 1 813 13999 

AB-6 CP 2 822 8999 

AB-6 CP 3 796 7999 

AB-6 CP 4     

10332,333 

 

D.25 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA DAS MISTURAS 

MODIFICADAS COM BORRACHA PELO PROCESSO SECO 

 

Tabela D.40 – Resultados dos ensaios de fadiga das misturas contínuas modificadas com 

borracha pelo processo seco 

Percentagem de  et N 

borracha em relação ao agregado
CP 

x 106 ciclos 
Nmédio

CP 1     
CP 2 502 7000002,2 
CP 3 515 700000

700000 

CP 1 828 24999
CP 2 818 399992,2 
CP 3 822 30000

31666 

CP 1 498 450000
CP 2 485 3499993,6 
CP 3 495 400000

400000 
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CP 1 830 17999
CP 2 834 199993,6 
CP 3 829 17999

18666 

 

D.26 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA DA MISTURA DE GRADUAÇÃO 

DESCONTÍNUA 

 

Tabela D.41 – Resultados dos ensaios de fadiga das misturas de graduação descontínua 

εt N 
Ligante asfáltico CP 

x 106 ciclos 
Nmédio

CAP 50/70 CP 1 446 750000 

CAP 50/70 CP 2 452 600000 
CAP 50/70 CP 3     
CAP 50/70 CP 4     
CAP 50/70 CP 5     

675000 

CAP 50/70 CP 1     

CAP 50/70 CP 2 853 14000 
CAP 50/70 CP 3 844 13999 
CAP 50/70 CP 4     
CAP 50/70 CP 5 849 13999 

13999 

AB-3 CP 1     

AB-3 CP 2 559 399999 
AB-3 CP 3 550 499999 
AB-3 CP 4     
AB-3 CP 5     

449999 

AB-3 CP 1 878 14000 

AB-3 CP 2 893 15999 
AB-3 CP 3 853 13999 
AB-3 CP 4     
AB-3 CP 5     

14666 

AB-4 CP 1 545 1400000 

AB-4 CP 2 549 1900000 
AB-4 CP 3 547 1800000 
AB-4 CP 4     
AB-4 CP 5     

1700000 

AB-4 CP 1 829 39999 

AB-4 CP 2 831 39999 
AB-4 CP 3 832 39999 
AB-4 CP 4     
AB-4 CP 5     

39999 

AB-1 CP 1 530,691 800000 

AB-1 CP 2 544,159 400000 
AB-1 CP 3 531,045 550000 
AB-1 CP 4     
AB-1 CP 5     

583333,33 
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AB-1 CP 1 828,749 15999 

AB-1 CP 2 831,635 15999 
AB-1 CP 3 839,034 14000 
AB-1 CP 4     
AB-1 CP 5     

15333 

AB-2 CP 1 572,595 150000 

AB-2 CP 2 564,877 85000 
AB-2 CP 3 572,124 549999 
AB-2 CP 4     
AB-2 CP 5     

261666,33 

AB-2 CP 1     

AB-2 CP 2 825,709 14000 
AB-2 CP 3     
AB-2 CP 4     
AB-2 CP 5     

14000 

AB-5 CP 1 527,408 1900000 

AB-5 CP 2 534,158 1900000 
AB-5 CP 3     
AB-5 CP 4     
AB-5 CP 5     

1900000 

AB-5 CP 1 843,121 19999 

AB-5 CP 2 840,473 18000 
AB-5 CP 3 835,922 20000 
AB-5 CP 4     
AB-5 CP 5     

19333 
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