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RESUMO 
 
 
O destino adequado dos resíduos gerados pela sociedade tem sido um dos maiores 

problemas da atualidade. A reutilização dos rejeitos, através da recic lagem é uma forma 

de sanar o problema. Um dos materiais mais problemáticos, mas que pode ter uso em 

pavimentação pela sua grande quantidade e volume, é o pneu usado ou inservível, uma 

vez que este material tem em sua composição elementos que podem ser úteis na 

melhoria das misturas asfálticas, por exemplo: a borracha. Este trabalho apresenta os 

resultados de um estudo em laboratório que teve como objetivo verificar a possibilidade 

da utilização da borracha triturada de pneus em misturas asfálticas a quente pelo 

“processo seco”, procurando analisar as alterações no comportamento mecânico de uma 

mistura asfáltica convencional quando parte de seus agregados é substituída por 

borracha triturada de pneus. Foi adotada uma mesma distribuição granulométrica de 

agregados, Faixa C do DNER, e de borracha e a partir destas foram executados quatro 

traços de concreto asfáltico, um de referência (sem borracha) e três variando o teor de 

borracha, B1 (dosagem com 1% de borracha), B2 (dosagem com 2% de borracha) e B3 

(dosagem com 3% de borracha), sendo denominados estes traços de “dosagens 

experimentais”. Com as misturas foram realizados ensaios para avaliar o desempenho 

mecânico, resistência à tração por compressão diametral, módulo de resiliência e vida 

de fadiga. Os resultados obtidos mostram que as misturas modificadas com adição de 

borracha possuem menores valores de módulo de resiliência e de resistência à tração, e 

uma maior vida de fadiga para baixos níveis de tensão quando comparadas à mistura de 

referência. Com os resultados foram simulados os dimensionamentos de dois 

pavimentos pelo método empírico do DNER e da resiliência da COPPE/UFRJ, em que 

se verificou um grau de confiabilidade de 99,9%, segundo o método de Rosemblueth. O 

estudo mostrou, também, que para o revestimento de uma via com 1km de extensão, 

com 7m de largura e 5cm de revestimento com concreto asfáltico modificado com 

adição de borracha, mistura experimental B1, seriam reciclados 1540 pneus 

contribuindo, assim para diminuir os problemas ambientais causados pela disposição de 

resíduos sólidos. 
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ABSTRACT 
 
 
The appropriate destiny of the residues generated by the society has been one of the 

biggest problems of the present time. The reuse of the rejects, through the recycling is a 

form of solving this problem. One of the most problematic materials, but that can have 

use in paving for its great amount and volume, is the used or useless tire, once this 

material has in its composition elements that can be useful in the improvement of the 

asphalt mixture, for instance: the rubber. This work presents the results of a study in 

laboratory that had as objective the verifying of the possibility of using the tire triturated 

rubber in asphalt mixtures at hot trough the “dry process”, trying to analyze the 

alterations in the mechanical behavior of a conventional asphalt mixture when a part of 

its aggregate is substituted by tire triturated rubber. A same granulometric distribution 

of aggregate and rubber was adopted, aggregate gradation “C” of DNER, and starting 

from these four lines of asphalt concrete were executed, one of reference (without 

rubber) and three varying the rubber tenor, B1 (dosage with 1% of rubber), B2 (dosage 

with 2% of rubber) and B3 (dosage with 3% of rubber), being denominated these lines 

of “experimental dosages.” With the mixtures, rehearsals were accomplished to evaluate 

the mechanical acting, indirect tensile strength, resilient modulus and life of fatigue. 

The obtained results show that the mixtures modified with rubber addition possess 

smaller values of resilient modulus and indirect tensile strength, and a larger life of 

fatigue for low tension levels when compared to the reference mixture. With the results, 

designed were simulated of two pavements for the DNER empirical method and of the 

resilience from COPPE/UFRJ, in which the degree of reliability of 99,9% was verified 

according to the method of Rosemblueth. The study showed, also, that for the covering 

of a road with 1km of extension, with 7m of width and 5cm of covering with asphalt 

concrete modified with rubber addition, by  experimental mix B1, there would be 1540 

tires recycled, contributing this way to reduce the environmental problems caused by 

the disposition of solid residues. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
  

 

O destino adequado dos resíduos gerados pela sociedade tem sido um dos maiores 

problemas da atualidade. O desenvolvimento tecnológico trouxe consigo a criação de 

materiais não degradáveis que, combinado com a explosão demográfica, resultou no 

problema da disposição ambiental dos detritos. A reutilização dos rejeitos, através da 

reciclagem é uma forma de sanar o problema. 

 

Estudos e pesquisas têm sido desenvolvidos para a utilização de produtos reciclados na 

pavimentação, tais como: reciclagem da camada asfáltica envelhecida, escória de alto-

forno e resíduos sólidos da decantação da matéria orgânica dos esgotos em concreto de 

cimento portland, borra de carbureto como aditivo melhorador de solo, resíduos de 

construção. Estes estudos procuram mostrar que é possível a reutilização dos resíduos 

de forma econômica, técnica e operacional na pavimentação, tendo como parâmetro de 

avaliação o seu desempenho mecânico. 

 

Um dos materiais mais problemáticos, mas que pode ter uso em pavimentação pela sua 

grande quantidade e volume, é o pneu usado ou inservível, uma vez que este material 

tem em sua composição elementos que podem ser úteis na melhoria das misturas 

asfálticas por exemplo a borracha. 

 

A borracha utilizada nos pneus pode ser natural (látex) ou sintética. De um modo geral 

os pneus são compostos aproximadamente por 30% (em peso) de aço, 20 a 26% de 

borracha sintética e 21 a 33% de borracha natural. Um pneu com 9kg, geralmente, 

apresenta de 4,5 a 5,5kg de borracha (ODA, 2000).  

 

Segundo HEIZTMAN (1992a)  a  composição da  banda  de  rodagem  de  um  pneu  de  

automóvel é de 37% de borracha sintética e 5% de borracha natural, enquanto que a de 

um pneu de caminhão é de 23% de borracha sintética e 27% de borracha natural. 
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A borracha natural fornece as propriedades elásticas, enquanto a borracha sintética 

proporciona a estabilidade térmica (ODA, 2000). 

 

Cerca de 285 milhões de pneus, o equivalente a mais de 2 milhões de toneladas de 

borracha, são descartadas anualmente nos Estados Unidos. No Brasil são colocados no 

mercado aproximadamente 61 milhões de pneus por ano, sendo que cerca de 38 milhões 

são resultados da produção nacional e 23 milhões são pneus reaproveitados (usados 

importados e recauchutados) (ANIP, 2001). 

 

A maior parte dos pneus descartados nos Estados Unidos (cerca de 65% do total, o que 

equivale a 188 milhões de pneus por ano) é disposta de forma inadequada, gerando 

graves problemas. Estimava-se que já havia na década de 1990, nos Estados Unidos, um 

passivo ambiental de 2 a 3 bilhões de pneus (HEITZMAN, 1992b). No Brasil, estima-se 

que pelo menos 50% dos pneus produzidos anualmente estão sendo descartados e 

dispostos em locais inadequados e que o passivo ambiental seja superior a 100 milhões 

de pneus (ANIP, 2001). 

 

O crescimento da frota de veículos no Brasil resultou no problema ambiental de milhões 

de pneus inservíveis gerados a cada ano. Como são objetos volumosos, a sua disposição 

final representa um problema de difícil solução, pois precisam ser armazenados em 

condições apropriadas de modo que se evite o risco de incêndios, e a proliferação de 

insetos e de roedores. Por apresentarem baixa compressibilidade e degradação muito 

lenta a  sua disposição em aterros sanitários se torna inviável.  

 

Nas grandes cidades, devido a dificuldade de disposição dos pneus em aterros sanitários 

e a falta de uma fiscalização adequada quanto à destinação destes resíduos, a população 

tende a abandonar os pneus em canais, terrenos baldios e beiras de estradas. 

 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) aprovou em 26 de agosto de 

1999 a Resolução n.º 258/99, que estabelece o conceito de que o produtor é o 

responsável pelo destino final do produto. Por exemplo, no caso dos pneus, a carcaça 

voltaria para a montadora. Pela resolução n.º 258/99, a partir de janeiro de 2002, 

produtores e importadores de pneus foram forçados a coletá-los e colocá- los em locais 
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ambientalmente adequados. Além disso, a partir de 2005 começará a redução do passivo  

ambiental (CONAMA, 1999). 

 

De acordo com a resolução n.º 258/99 do CONAMA, em 2005 a proporção de 

reciclagem será de 120%, ou seja, para cada quatro pneus produzidos ou importados, 

cinco terão que ser reciclados, auxiliando, assim na redução do passivo ambiental 

existente (CONAMA, 1999). 

 

Os pneus descartados inteiros podem ser utilizados em diversas aplicações, como por 

exemplo em obras de contenções, nas margens de rios para evitar desmoronamentos, 

nas construções de quebra-mares, na construção de parques infantis, no controle de 

erosões, na drenagem de gases em aterros sanitários etc. No Brasil, as carcaças são 

reaproveitadas como estrutura de recifes artificiais no mar, visando o aumento da 

produção pesqueira (ODA, 2000). 

 

No Brasil algumas empresas já estão trabalhando para transformar o que sempre foi 

rejeitado em fonte de renda. Um exemplo é a reutilização de pneus velhos e novos que 

não passaram no controle de qualidade na confecção de capachos, tapetes para 

banheiros e automóveis, pisos antiderrapantes. 

 

A partir da década de 1980, a adição de borracha de pneus usados em misturas asfálticas 

passou a ser considerada, também, uma alternativa excelente para diminuir os 

problemas ambientais causados pela disposição de resíduos sólidos. 

 

Os estudos sobre a adição de borracha triturada de pneus às misturas asfálticas levam 

em consideração não só os benefícios ambientais quanto técnicos, buscando-se a 

melhoria no desempenho do pavimento onde se utiliza a borracha de pneus quando 

comparado com os pavimentos tradicionais.  

 

A incorporação da borracha de pneus às misturas asfálticas pode acarretar em: maior 

resistência ao desgaste e ao envelhecimento, aumento da resistência à deformação 

permanente a altas temperaturas, aumento da resistência à fadiga, e aumento da 

flexibilidade a baixas temperaturas (FHWA, 1993). Os pavimentos que têm esses 

revestimentos, também, podem apresentar diminuição dos riscos de derrapagem em 
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pista molhada e a diminuição do ruído de contato entre o pneu e o pavimento (BALLIÉ 

& ROFFÉ, 2000). 

 

São dois os processos de incorporação da borracha triturada de pneus nas misturas 

asfálticas: o processo úmido (wet process) e o processo seco (dry process). 

 

No processo úmido (wet process) são adicionadas partículas finas de borracha triturada 

de pneu ao cimento asfáltico, produzindo um novo tipo de ligante denominado “asfalto-

borracha”.  

 

No processo seco (dry process), objeto deste estudo, as partículas de borracha triturada 

de pneu substituem parte do agregado pétreo na mistura sendo designado “agregado-

borracha”, que logo após a adição do cimento asfáltico, formam um novo produto 

denominado “concreto asfáltico modificado com adição de borracha”. 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade da utilização da borracha 

triturada de pneus em misturas asfálticas a quente pelo processo seco, procurando 

analisar as alterações no comportamento mecânico de uma mistura asfáltica 

convencional quando parte de seus agregados é substituída por borracha triturada de 

pneus. Serão analisados os fatores: teor e granulometria da borracha, teor de ligante 

adicionado e tempo de digestão da borracha pelo envelhecimento a curto prazo, nos 

parâmetros mecânicos módulo de resiliência, resistência à tração e fadiga das misturas 

produzidas em laboratório. 

 

Procura-se, assim, com a adição da borracha triturada de pneus à mistura asfáltica 

auxiliar no equacionamento do grave problema ambiental que é a disposição inadequada 

dos pneus inservíveis, bem como, obter ganho no desempenho mecânico do pavimento. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram realizados estudos bibliográficos, 

trabalhos experimentais e análise numérica, descritas nos próximos capítulos. 

 

Este trabalho é composto de seis capítulos e dois anexos. 
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No capitulo 1 é apresentada esta introdução enfocando o problema dos resíduos gerados 

pela sociedade como conseqüência do desenvolvimento tecnológico, ressaltando a 

importância da reciclagem na reutilização dos rejeitos como uma forma de auxiliar a 

sanar o problema, o emprego da borracha triturada de pneus em misturas asfálticas, e o 

objetivo deste trabalho. 

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica enfocando: ligantes, polímeros, 

pneu versus borracha, as misturas asfálticas, os ensaios para avaliação do 

comportamento mecânico da mistura convencional e da mistura com borracha, os 

métodos computacionais para análise de tensões e deformações e os métodos de 

dimensionamento de pavimentos. 

 

No capítulo 3 são apresentados os materiais, os métodos, as misturas utilizadas e os 

procedimentos adotados no planejamento experimental deste estudo. 

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e análise dos ensaios realizados com as 

misturas de referência e três misturas experimentais com borracha triturada de pneus 

denominadas: B1, B2 e B3.  

 

No capítulo 5 são apresentadas as aplicações dos resultados obtidos das misturas 

asfálticas testadas, em análises de tensões e deformações efetuadas com o programa 

computacional FEPAVE2, para o dimensionamento de dois pavimentos pelo método 

mecanístico da COPPE, comparados e analisados os resultados com o dimensionamento 

pelo método do DNER. 

 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões e sugestões para pesquisas futuras. 

 

No Anexo 1 são apresentadas as fichas com os resultados dos ensaios de vida de fadiga 

das misturas asfálticas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

 

No Anexo 2 é apresentada a quantidade de pneus reciclados para 1km de um pavimento 

asfáltico utilizando a mistura experimental B1 como revestimento.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Misturas Asfálticas 

 

Uma mistura asfáltica pode ser definida como uma mistura de materiais granulares, 

material de enchimento e ligante asfáltico em proporções pré-definidas. 

 

Na mistura asfáltica o ligante atua como agente aglutinante, desenvolvendo uma ligação 

íntima entre os agregados, permitindo que o pavimento resista à ação mecânica de 

desagregação ocasionada pela ação das cargas geradas pelo tráfego e, como 

impermeabilizante, garante resistência à ação da água.  

 

Os agregados minerais unidos pelo ligante asfáltico proporcionam resistência mecânica 

e flexibilidade à camada de revestimento. O comportamento da mistura é regido pelas 

propriedades de seus componentes e pelo modo como interagem entre si, e, portanto, vai 

apresentar propriedades elásticas de um sólido (agregados) e comportamento viscoso 

dos líquidos (ligante), ou seja, as misturas asfálticas têm  propriedades termo-visco-

elásticas e tem seu estado de deformação dependente da temperatura e do tempo de 

aplicação da carga. 

 

Dentre as misturas asfálticas a quente os tipos mais comuns são designados por: CBUQ 

(concreto betuminoso usinado a quente) ou concreto asfáltico, CPA (camada porosa de 

atrito) e SMA (Stone Matrix Asphalt ou Stone Mastic Asphalt), diferindo entre si pela 

granulometria, teor de ligante, percentagem de vazios e função na estrutura do 

pavimento.  

 

O concreto asfáltico é uma mistura asfáltica a quente executada em usina apropriada, 

constituída de agregado mineral graduado e cimento asfáltico, espalhada e compactada a 

quente, com características da estabilidade, vazios e relação betume-vazios, definidas na 

especificação de serviço DNER-ES 313/97. 
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 De acordo com a posição relativa e a função na estrutura do pavimento o concreto 

asfáltico deve atender a características especiais, sendo geralmente designado (PINTO e 

PREUSSLER, 2002): 

• Camada de rolamento ou simplesmente capa asfáltica – camada superior da 

estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura 

empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o 

funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que 

proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e 

geométricas adversas; 

• Camada de ligação ou binder – camada posicionada imediatamente abaixo da 

capa. Apresenta, em relação à mistura utilizada para camada de rolamento, 

diferenças de comportamento, decorrentes do emprego de agregados de maior 

diâmetro máximo, de maior percentagem de vazios e menor relação betume-

vazios; 

• Camada de nivelamento ou regularização – serviço executado com massa 

asfáltica de graduação fina, com função de corrigir deformações ocorrentes na 

superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, promover a selagem 

de fissuras existentes. 

 

A mistura asfáltica SMA é uma mistura a quente de graduação descontínua e densa, 

com uma grande proporção de agregado graúdo, de preferência totalmente britado, e 

concebida para maximizar o contato entre os agregados minerais graúdos, aumentando 

assim a interação entre os grãos. Pelo fato de usar uma graduação descontínua é 

necessário o uso de adições de fibras à massa asfáltica (MOURÃO, 2003). 

 

A rugosidade da camada porosa de atrito (CPA) se assemelha ao da mistura SMA, bem 

como a formação de esqueleto mineral que dá resistência à mistura. Além da 

granulometria, o que diferencia os três tipos de misturas asfálticas é a percentagem de 

vazios que no CBUQ para camada de rolamento varia de 3 a 5%, na SMA de 4 a 6%, 

enquanto que na CPA é da ordem de 20%. 

 

Além destas diferenças, em geral as misturas SMA e CPA quase sempre utilizam ligante 

asfáltico com polímero ou asfalto-borracha, enquanto na maioria das vezes o CBUQ é 

feito com ligante convencional. 
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A figura 2.1 mostra a comparação entre curvas granulométricas típicas do CBUQ, CPA 

e SMA (MOURÃO, 2003). 

Figura 2.1: Comparação entre curvas granulométricas típicas do CBUQ, CPA e SMA 

(MOURÃO, 2003). 

 

2.2 Ligante Asfáltico 

 

O asfalto é um dos mais antigos materiais da natureza que é usado pelo homem. Estudos 

arqueológicos revelaram o seu emprego em épocas anteriores à nossa era. Na 

Mesopotâmia o asfalto era usado como aglutinante em trabalhos de alvenaria e 

construção de estradas. Era utilizado para impermeabilizações nos reservatórios de água 

e nas salas de banho, assim como, pelos egípcios em trabalhos de mumificações. 

Citações bíblicas mostram o emprego do asfalto como impermeabilizante na arca de 

Noé (IBP,1999). 

 

As primeiras pavimentações asfálticas datam de 1802 na França, 1838 nos Estados 

Unidos (Filadélfia) e 1869 na Inglaterra (Londres) e foram executadas com asfaltos 

naturais provenientes de jazidas. A partir de 1909 iniciou-se o emprego de asfalto 

derivado de petróleo (IBP, 1999). 

 

Os asfaltos são materiais aglutinantes de cor escura, constituídos por misturas 

complexas de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular. Podem ser 
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encontrados em jazidas naturais, na forma de bolsões de asfaltos, originados da 

evaporação natural das frações mais leves (mais voláteis) de jazidas de petróleo 

localizadas na superfície terrestre, como os lagos de asfalto (Trinidad e Bermudas), são 

os cimentos asfálticos naturais (CAN). Também os asfaltos podem ser obtidos por 

destilação de petróleo em unidades industriais, refinarias, e são chamados cimentos 

asfálticos de petróleo (CAP). Atualmente, quase toda a produção de asfalto resulta da 

destilação de petróleo (CAP). Em obras de pavimentação, os asfaltos podem ser 

denominados ligantes asfálticos, cimentos asfálticos ou materiais asfálticos. 

 

2.2.1  Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 

 

Os cimentos asfálticos de petróleo, um dos produtos da destilação do petróleo, são 

preparados para apresentarem características próprias com uso direto nas misturas 

asfálticas para pavimentação. Apresentam propriedades aglutinantes e 

impermeabilizantes, possuindo também flexibilidade, durabilidade e alta resistência à 

ação da maioria dos produtos inorgânicos.  

 

Para ser utilizado em pavimentação, o asfalto, material termoplástico, semi-sólido a 

temperatura ambiente, precisa ser aquecido para atingir a viscosidade adequada à 

mistura (>100ºC). Além do aquecimento as alternativas para tornar o asfalto trabalhável 

são: a diluição com solventes derivados de petróleo e o emulsionamento. De forma 

geral, os ligantes asfálticos são classificados, de acordo com o seu processo de 

produção, em: cimento asfáltico de petróleo (CAP), asfalto diluído de petróleo (ADP) e 

emulsão asfáltica (PETROBRAS, 1996). 

 

2.2.2 Classificação do CAP  

 

No Brasil os CAPs são classificados pela viscosidade, que é a consistência medida pela 

viscosidade absoluta, dada pelo tempo necessário ao escoamento de um determinado 

volume de asfalto através de um tubo capilar, e por penetração, que é a medida em 

décimo de milímetro da penetração de uma agulha padronizada em uma amostra, nas 

condições de ensaio.  
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2.2.2.1 Classificação por penetração 

 

A classificação por penetração é baseada, principalmente, na consistência do cimento 

asfáltico a uma temperatura de 25ºC, considerada a temperatura média do pavimento em 

serviço. No Brasil os asfaltos classificados por penetração são fabricados somente nas 

Refinarias de Mataripe/BA (RLAM) e Fortaleza/CE (LUBNOR), e recebem as 

seguintes  designações: CAP 30/45, CAP 50/60 (nos CBUQ em geral o mais utilizado 

no Norte e Nordeste), CAP 85/100 e CAP 150/200. 

 

A tabela 2.1 mostra a classificação por penetração do CAP produzido no Brasil de  

acordo com o Regulamento Técnico 01/92 – REV 02 – DNC. 

 

 Tabela 2.1: Especificação para cimento asfáltico de petróleo – Classificação por 

penetração - Regulamento Técnico 01/92 – REV 02 – DNC. 

Caracerísticas Unidade               Valores             Métodos
CAP 30/45 CAP 50/60 CAP 85/100 CAP 150/200 ABNT ASTM

Penetração (100g, 5s, 25ºC) 0,1mm 30 a 45 50 a 60 85 a 100 150 a 200 NBR-6576 D 5
Ductilidade a 25ºC cm 60 mín. 60 mín. 100 mín. 100 mín. NBR-6293 D 113
Efeito do calor e do ar (ECA a 163ºC por 5h)
Penetração 0,1mm 50 mín. 50 mín. 47 mín. 40 mín. NBR-6576 D 5
Variação de massa % 1,0 máx. 1,0 máx. 1,0 máx. 1,0 máx. MB-425 D 1754
Índice de suscetibilidade térmica -1,5 a + 1 -1,5 a + 1 -1,5 a + 1 -1,5 a + 1 (1)
Ponto de fulgor ºC 235 mín. 235 mín. 235 mín. 220 mín. NBR-1134 D 92
Solubilidade tricloroetilileno % massa 99,5 mín. 99,5 mín. 99,5 mín. 99,5 mín. MB-166 D 2042
Viscosidade Saybolt-Furol, 135ºC s MB-517 E 102,

D 2170
D 2161 (2)

O produto não deve produzir espuma quando aquecido a 175ºC. 
Esta tabela só se aplica aos tipos de CAP produzidos pela LUBNOR e RLAM. 

 (1) Índice de Suscetibilidade Térmica =
)Cºt()PEN)(log50(120

1951)Cºt)(20()PENlog500(

+−

−+
, onde (tºC) = ponto de 

amolecimento, NBR-6550. 
(2) Permitida determinação pelo método ASTM D2170 e posterior conversão pelo método               
ASTM D 2161. 
 
 
2.2.2.2 Classificação pela viscosidade  

 

No sistema de classificação pela viscosidade (tabela 2.2) a unidade de medida é o poise, 

P (1P = 0,1 Pa.s). Essa classificação é baseada na viscosidade a 60ºC, que representaria 

a temperatura máxima obtida na superfície do pavimento, sendo dividida nas classes 
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CAP7, CAP20 (nos CBUQ em geral ligante mais utilizado no Sul, Sudeste e Centro-

Oeste) e CAP 40. 

 

O ligante asfáltico por sua característica termoplástica, ou seja, amolece quando 

aquecido e endurece quando resfriado, apresenta como característica fundamental a sua 

suscetibilidade térmica, uma vez que a temperatura é fator preponderante no seu 

comportamento, visto que pode alterar seu estado físico ou de consistência. 

 

Outro fator que pode alterar o comportamento dos ligantes asfálticos é o tempo de 

aplicação de cargas. Um asfalto submetido ao mesmo nível de carregamento, porém 

aplicado com diferentes durações, se comportará diferentemente. Sendo assim, nos 

ensaios para caracterização dos ligantes asfálticos, deve-se levar em conta os valores 

especificados para temperatura e tempo de aplicação de carga. 

 

A tabela 2.2 mostra a classificação por viscosidade dos CAPs produzidos no Brasil de  

acordo com o Regulamento Técnico DNC 01/92. 

 

O cimento asfáltico por apresentar comportamento elástico e viscoso simultaneamente, 

quando submetido a temperaturas intermediárias é considerado um material 

viscoelástico.   

 

A altas temperaturas (acima de 100ºC) o cimento asfáltico atua como um fluido viscoso, 

enquanto que para baixas temperaturas (abaixo de 0ºC) o cimento asfáltico comporta-se 

como um sólido elástico: quando submetido a um carregamento se deforma, cessado o 

carregamento retoma ao estado original.  

 

Quando utilizados em serviços de pavimentação, os cimentos asfálticos devem 

(BERTOLLO, 2002):  

• tornar-se suficientemente líquidos para facilitar a mistura com os agregados e  

posteriormente o lançamento na pista; 

•  após o lançamento e compactação na pista, devem ficar suficientemente sólidos   

de modo que as camadas asfálticas do pavimento resistam às ações das cargas do 

tráfego, mesmo quando submetidas a altas temperaturas, sem sofrerem 

deformações elevadas e permanentes;  
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• quando a baixas temperaturas apresentem flexibilidade suficiente para impedir o 

aparecimento de trincas na camada asfáltica do pavimento.  

 

Tabela 2.2: Especificação para cimento asfáltico de petróleo - Classificação por 

viscosidade – Regulamento Técnico 01/92 – Rev. 02 – DNC. 

Características Unidades              Métodos
CAP - 7 CAP - 20 CAP - 40 ABNT ASTM

Viscosidade a 60ºC P 700 a 1500 2000 a 3500 4000 a 8000 NBR-5847 D 2171
Viscosidade Saybolt -Furol
a 135ºC s 100 mín. 120 mín. 170 mín. MB-517 E 102,

D 2170
a 177ºC s 15 a 60 15 a 60 40 a 150 D 2161(1)
Efeito do calor e do ar (ECA) a 163ºC por 5h:
Variação em massa % 1,0 máx. 1,0 máx. 1,0 máx. MB-425 D1754
Relação de viscosidade 4,0 máx. 4,0 máx. 4,0 máx. (2)
Ductilidade a 25ºC cm 50 mín. 20 mín. 10 mín. NBR-6293 D 113
Índice susceptibilidade térmica  (-1,5) a (+1)  (-1,5) a (+1)  (-1,5) a (+1)
Penetração (100g, 5s, 25ºC) 0,1 mm 90 mín. 50 mín. 30 mín. NBR-6576 D 5
Ponto de fulgor ºC 220 mín. 235 mín. 235 mín. NBR-11341 D 92
Solubilidade em tricloroetileno % massa 99,5 mín. 99,5 mín. 99,5 mín. MB - 166 D 2042

Valores

O produto não deve produzir espuma quando aquecido a 175ºC. 
Esta tabela não se aplica aos tipos de CAP produzidos pela LUBNOR e RLAM. 
(1) Permitida sua determinação pelo método ASTM D2170 e sua posterior conversão 
pelo método ASTM D 2161. 

(2) Relação de viscosidade = 
ECA  antes  (poise)  C60º  a VISC.

ECA  depois  (poise)  C60º  a VISC.
 

 

Os cimentos asfálticos, quando utilizados em misturas a quente nos serviços de 

pavimentação são aquecidos, sofrendo assim um envelhecimento já na mistura com os 

agregados pétreos, que também são aquecidos. Há assim alterações nas propriedades 

reológicas do CAP, como diminuição da penetração (aumento da consistência) e 

aumento da viscosidade.  

 

Segundo LIANG e LEE (1996) o envelhecimento se processa a curto prazo 

principalmente pela perda dos componentes voláteis e pela oxidação na fase de 

execução. E também há o envelhecimento a longo prazo, que ocorre pela oxidação 

progressiva durante a vida de serviço no pavimento.  

 

Em geral, o envelhecimento resulta no enrijecimento da mistura, que pode ser benéfico 

quanto à distribuição das cargas e deformação permanente, podendo, porém, vir a 
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provocar o aparecimento de trincas e até a desintegração da camada asfáltica do 

pavimento se não for levado em conta no dimensionamento. 

 

Os ensaios mais usuais utilizados para controle de qualificação dos cimentos asfálticos 

empregados em pavimentação (DNER-EM 204/95) são os seguintes: 

• Ponto de Fulgor (ABNT/NBR-11341, DNER-ME 148/94); 

• Viscosidade Absoluta a 60ºC (ABNT/NBR 5847); 

• Viscosidade Saybolt – Furol (DNER-ME 004/94); 

• Ponto de Amolecimento para materiais betuminosos (Método do Anel e Bola – 

ABNT/NBR- 6550); 

• Penetração de materiais betuminosos (ABNT/NBR-6576, DNER-ME 003/99); 

• Ductilidade (ABNT/NBR-6293, DNER – ME 163/98). 

 

 2.2.3 Classificação dos ligantes segundo o SUPERPAVE 

 

O Programa  SHRP (Strategic Highway Research Program) iniciado em 1987, nos 

EUA, com previsão de cinco anos de duração, desenvolveu um sistema de especificação 

de materiais betuminosos e misturas asfálticas considerando as propriedades 

relacionadas com o desempenho dos pavimentos quando em serviço, tendo como 

resultado final as especificações SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt 

Pavements). Estas especificações não consideram os ensaios tradicionais de 

classificação de ligantes (viscosidade e penetração) (SHRP, 1994; MOTTA et al 1996; 

BERTOLLO, 2002) .  

 

As novas especificações SUPERPAVE para materiais asfálticos selecionam o ligante 

em função do desempenho (PG, Performance Grade) sob condições climáticas da região 

em que será utilizado. Nesse sentido, são consideradas a maior média das máximas 

temperaturas do pavimento durante 7 dias consecutivos e a mínima temperatura do mês 

mais frio (SHRP, 1994).  

 

A classificação SUPERPAVE de ligante é composta por dois números: o primeiro 

número corresponde à temperatura mais elevada do pavimento, ou seja, aquela em que 

os ensaios que avaliam a resistência ao acúmulo de deformação permanente devem ser 
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realizados. O segundo número corresponde à temperatura mínima do pavimento, aquela 

em que os ensaios que analisam a resistência às trincas por contração de origem térmica 

devem ser realizados (ASPHALT INSTITUTE, 1995). 

 

As propriedades físicas do ligante envelhecido também são avaliadas pelo 

SUPERPAVE. Dois procedimentos são utilizados para simular o envelhecimento 

durante as operações de produção (misturas em usina) e aplicação (lançamento e 

compactação) e o que ocorre durante a vida em serviço. O envelhecimento durante a 

produção e aplicação da mistura é simulado em laboratório através do ensaio de rotação 

de filme fino em estufa (RTFOT), já o envelhecimento que ocorre durante a vida em 

serviços é simulado em laboratório pelo ensaio de envelhecimento em vaso pressurizado 

(PAV), em que as amostras do ligante são expostas ao calor e à pressão. 

 

São quatro os equipamentos para determinação das propriedades físicas dos ligantes 

(FHWA, 1995): 

• Reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR – Dynamic Shear Rheometer);  

• Viscosímetro rotacional (Rotational Viscosimeter Viscosímetro Brookfield); 

• Reômetro de fluência em viga (BBR – Bending Beam Rheometer);     

• Prensa de tração direta (DDT – Direct Tension Tester). 

 

O reômetro de cisalhamento dinâmico caracteriza as propriedades viscoelásticas de 

ligantes asfálticos virgens ou envelhecidos, através da medida do módulo de 

cisalhamento complexo (G*) e de ângulo de fase ( ä). O G* indica a rigidez ou 

resistência do ligante asfáltico ao acúmulo de deformação permanente sob as cargas do 

tráfego (tensões repetidas de cisalhamento). O ä, definido como o intervalo de tempo 

entre a aplicação da tensão cisalhante e a deformação cisalhante resultante, é um 

indicador da quantidade relativa de deformações recuperáveis e não recuperáveis.  

 

Nos materiais perfeitamente elásticos a deformação é a resposta imediata ao 

carregamento aplicado, e o intervalo de tempo é zero (ä = 0) . Os materiais  totalmente  

viscosos apresentam um intervalo de tempo entre o carregamento e a resposta.  
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O viscosímetro rotacional caracteriza a rigidez do ligante a 135ºC e avalia a 

trabalhabilidade dos ligantes asfálticos a altas temperaturas. O viscosímetro Brookfield 

mede a viscosidade através do torque necessário para rodar, a velocidade constante, uma 

haste imersa em uma amostra de asfalto quente. A especificação de ligante requer que 

este tenha uma viscosidade inferior a 3 Pa.s (3000 cP) a 135ºC de modo a assegurar que 

o ligante possa ser bombeado e misturado totalmente com os agregados. 

 

O reômetro de viga à flexão caracteriza a rigidez do ligante a baixa temperatura. São 

medidos a rigidez estática (S) e o logaritmo do módulo de relaxação (m), que são 

limitados em função do clima onde o ligante será usado. 

 

O ensaio de tração direta mostra se o ligante asfáltico possui ductilidade suficiente a 

baixas temperaturas e consiste em estirar uma amostra de ligante, a uma temperatura 

controlada, até o seu rompimento. 

 

2.3 Polímeros 

 

O termo polímero é usado para descrever uma molécula muito grande constituída por 

unidades moleculares (monômeros) que se repetem. Mas nem todos podem ser usados 

em misturas com cimento asfáltico para fins de pavimentação (PROBISA, 1998).  

 

Alguns polímeros têm propriedades adequadas para altas temperaturas, enquanto outros 

têm boas propriedades a baixas temperaturas; alguns materiais exibem bom desempenho 

tanto a alta quanto a baixas temperaturas.  

 

Além da resistência ao afundamento, determinados polímeros podem proporcionar um 

elevado grau de flexibilidade ou elasticidade para uma mistura betuminosa e assim 

melhorar as características de fadiga da mistura. 

 

Os polímeros, quanto à sua estrutura e propriedades, podem ser classificados em 

(PROBISA, 1998): 

• TERMORÍGIDOS - São polímeros formados por reação química dos 

componentes denominados de base e endurecedor que dão lugar a uma estrutura 

entrecruzada, por isso são insolúveis, adquirem caráter de rigidez irreversível, 



 16 

não sendo, remoldáveis. Ex: poliuretano, resina epóxi, resinas de poliéster, de 

poliuretano, etc; 

•  TERMOPLÁSTICOS - São polímeros solúveis em solventes orgânicos que 

amolecem por ação do calor e podem chegar a fluir. Quando esfriados 

endurecem, podendo ser moldados quando aquecidos. Ex: policloreto de vinila 

(PVC), polietileno (PE), polipropileno (PP), copolímero de etileno acetato de 

vinila (EVA), policarbonatos (PC);  

• ELASTÔMEROS ou BORRACHAS - São polímeros lineares amorfos que 

submetidos ao processo de vulcanização adquirem uma estrutura parcialmente 

reticulada que lhe confere propriedades elásticas. A vulcanização tem como 

resultado a transformação de um produto plástico, como é a borracha virgem, em 

outro elástico como é a borracha. Ex: borracha natural (NR), Borracha de 

Estireno butadieno (SBR), borracha de etileno-propileno (EPDM),  borracha de 

policloropreno (CR), etc. 

• ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICOS - São aqueles que a altas temperaturas 

têm comportamento termoplástico, ou seja amolecem quando aquecidos e 

endurecem quando resfriados, mas em menores temperaturas apresentam 

propriedades elásticas. Ex: SBS (Estireno – butadieno – estireno).  

 

Alguns destes polímeros podem ser misturados ao CAP visando a melhoria de seu 

comportamento especialmente quanto à suscetib ilidade térmica. 

 

Os modificadores de ligantes tipo polímeros são adicionados visando melhorar o 

desempenho da mistura asfáltica, aumentando a resistência ao acúmulo de deformação 

permanente e ao aparecimento de trincas por fadiga e de contração térmica, retardando o 

envelhecimento do material e melhorando a adesividade (LING et al., 1997). 

 

Para que os asfaltos possam ser modificados por polímeros é necessário que apresentem 

compatibilidade com o polímero a ser empregado.  

 

Um bom asfalto modificado deve apresentar o polímero e o asfalto “entrelaçados” entre 

si, formando duas fases contínuas, uma permeando a outra. Caso a mistura não seja 

realizada de forma adequada, ou o polímero e o asfalto não sejam quimicamente 

compatíveis, formam-se duas fases: ou com a predominância do asfalto, ou com a 
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predominância do polímero. Em ambos os casos, as propriedades do asfalto modificado 

não serão adequadas para utilização (MOURÃO, 2003). 

 

As vantagens dos asfaltos modificados com polímeros são (REIS, 2002):  

• Diminuição da susceptibilidade térmica (a consistência do asfalto modificado 

permanece inalterada sob larga faixa de temperaturas. Em clima frio, seu caráter 

flexível aumenta a resistência às trincas e fissuras na superfície do revestimento. 

Em clima quente, o incremento do ponto de amolecimento e da viscosidade do 

ligante reduz o risco de exsudação, afundamentos em trilhas de roda e perda da 

macrotextura do revestimento); 

• Melhor característica adesiva e coesiva (aumenta a resistência à desagregação do 

pavimento); 

• Maior resistência ao envelhecimento (aumenta a vida útil do ligante); 

• Elevação do ponto de amolecimento (diminui a deformação permanente); 

• Diminuição do Ponto de Ruptura Frass (PF) – temperatura em que o asfalto sofre 

trincas quando submetido à tensão (diminuição das trincas térmicas). 

 

A utilização de elastômeros vulcanizados, inclusive pó de borracha proveniente da 

reciclagem de pneumáticos, modifica significantemente as propriedades dos betumes, 

entretanto estes polímeros são de difícil dispersão no CAP requerendo altas 

temperaturas e tempo de digestão. Os resultados que se tem obtido são misturas 

heterogêneas e a borracha agindo como fíler flexível (NASCIMENTO e REIS, 1999). 

 

2.4 Agregados 

 

2.4.1 Definição 

 

Agregado mineral é todo material mineral inerte, resistente, usado nas misturas sob a 

forma de partículas ou fragmentos graduados. Na mistura asfáltica para pavimentação a 

quantidade de agregado mineral é geralmente da ordem de 90 a 95% em peso e de 75 a 

85% em volume (INSTITUTO DO ASFALTO, 2001).  
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O comportamento mecânico da mistura não é, necessariamente, proporcional à 

quantidade relativa do agregado e do ligante. Quanto aos agregados, o comportamento 

mecânico da mistura depende da sua graduação, resistência, forma, composição 

mineralógica, etc., e quanto aos ligantes asfálticos, do seu teor, tipo, afinidade com 

agregados, etc. (MOURA, 2001).  

 

Na estrutura do pavimento, os agregados têm como funções principais a resistência 

mecânica e a flexibilidade da camada de rolamento, e para tanto, é necessário que 

possua características granulométricas adequadas, resistência mecânica e aderência ao 

ligante asfáltico. 

 

Os agregados podem ser naturais, que são aqueles encontrados em depósitos naturais 

superficiais, tais como: as areias de rio e de campo, os seixos rolados, etc., e artificiais, 

que são obtidos pela britagem de rochas, seixos rolados ou especialmente fabricados 

(escória britada, argila expandida, borracha triturada de pneus etc.). 

 

Quanto ao tamanho das partículas os agregados são classificados em: 

• Agregado graúdo - 50,8mm a 2,00mm 

• Agregado miúdo  -  2,00mm a 0,075mm 

• Material de enchimento (fíler) - < 0,075mm 

 

Parte do material de enchimento deve ser considerado como agregado miúdo tendo em 

vista a norma considerar como fíler todo aquele material que passa no mínimo 65% na 

peneira N.º 200 (0,075 mm), assim a parcela restante de 35% retida deve ser 

considerada como agregado miúdo. 

As normas brasileiras recomendam para os agregados ensaios que avaliam a resistência 

mecânica, durabilidade, forma e adesividade a ligante asfáltico, que são: 

• Resistência mecânica: Resistência ao Esmagamento (DNER-ME 197/97), 

Ensaio de Abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), Determinação do Índice 

de Tenacidade de Agregados pelo Aparelho de Trenton (DNER-ME 399/99); 

• Durabilidade: Ensaio de Sanidade (DNER-ME 89/94); 

• Forma: Índice de Forma (DNER-ME 86/94); 
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• Adesividade a Ligante Asfáltico: Adesividade de Agregado Graúdo (DNER-ME 

78/94) e Adesividade de Agregado Miúdo (DNER-ME 79/94). 

 

2.4.2 Seleção dos Agregados Segundo as Especificações SUPERPAVE 

 

O programa SHRP não desenvolveu nenhum procedimento novo em relação à prática 

usual nos EUA para avaliação dos agregados, apenas refinou os procedimentos usuais 

para se adequarem ao novo sistema SUPERPAVE. Foram definidas duas categorias de 

propriedades: as propriedades de consenso e as propriedades de origem. 

 

As propriedades de consenso foram aquelas consideradas críticas quanto ao 

desempenho na mistura asfáltica e devem ser atendidas em todos casos (diversos níveis 

de tráfego e estrutura de pavimento). As propriedades de consenso são: angularidades 

dos agregados graúdo e miúdo, partículas planas e alongadas e teor de argila. São as 

propriedades que, segundo os pesquisadores americanos consultados, deveriam ser 

sempre determinadas, sendo características de forma e impureza. 

 

A exigência das especificações quanto a angularidade para os agregados graúdos e 

agregados miúdos possibilitam dosagens de misturas com alto grau de atrito interno e, 

conseqüentemente, com maior resistência ao cisalhamento e à deformação permanente. 

Já a limitação do número de partículas chatas e alongadas na mistura asfáltica garantirá 

a resistência ao esmagamento dos agregados durante as fases de produção e execução e 

sob a ação das cargas do tráfego quando em serviço. A presença de argila, devido a sua 

potencial expansividade, especialmente em climas temperados e frios pode acarretar 

problemas de adesividade ocasionados pela ruptura da película de ligante que envolve 

os agregados. 

A tabela 2.3 apresenta as especificações SUPERPAVE para as propriedades de 

consenso (SHRP, 1994; BERTOLLO, 2002). 

 

As propriedades de origem são aquelas que dependem da origem dos agregados e seus 

limites são estabelecidos em cada estado americano. Mostram características da 

natureza petrográfica da rocha de origem, sendo que a forma dos agregados é 

influenciada pelos procedimentos de britagem. Estas propriedades são: dureza (avaliada 

pelo ensaio de abrasão Los Angeles), sanidade (ensaio de sanidade em sulfato de sódio 
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ou de magnésio) e materiais deletérios. Estes ensaios também são exigidos pelas normas 

brasileiras. 

 

Tabela 2.3: Critérios da especificação SUPERPAVE para as propriedades de consenso 

(SHRP, 1994; BERTOLLO, 2002). 

Equivalente Partículas 

Tráfego (1) de Areia Chatas e

ESALs  Espessura a partir da superfície  Espessura a partir da superfície (% mínima)  Alongadas (4)

≤ 100 mm > 100 mm ≤ 100 mm > 100 mm (% máxima)

3x105 55/- -/- 55/- -/- 40            --

3x105  a 3x106 75/- 50/- 75/- 50/- 45

3x106  a 1x107 85/80 (2) 60/- 85/80 60/- 45 10

1x107  a 3x107 95/90 80/75 95/90 80/75 45

3x107 100/100 100/100 100/100 100/100 50

Angularidade do Agregado

 Graúdo  (% mínima)

Angularidade do Agregado

Miúdo  (% mínima)        (3)

(1) Número equivalente de solicitações do eixo padrão (design ESAL’s) para um período de 20 anos. 
(2) “85/80” significa que 85% dos agregados graúdos apresentam uma face fraturada e 80% apresentam 

duas ou mais faces fraturadas. 
(3) Os critérios são apresentados como a porcentagem de volume de vazios em agregados finos não 

compactados. 
(4) Critério baseado na razão 5:1 entre a máxima dimensão (comprimento) e a mínima dimensão 

(espessura). 

 

A tabela 2.4 apresenta as recomendações SUPERPAVE para os pontos de controle para 

a graduação dos agregados (MOTTA et al., 1996; MARQUES, 2002). 

 

A tabela 2.5 apresenta as recomendações SUPERPAVE de limites para a zona restrita 

para a graduação dos agregados (MOTTA et al., 1996; MARQUES, 2002). 

 

Tabela 2.4: Recomendações SUPERPAVE dos pontos de controle para a graduação dos 

agregados (MOTTA et al., 1996; MARQUES, 2002). 

Tamanho Nominal Máximo do Agregado - Pontos de Controle (% Passando)
Peneira

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
50,0mm 100 - - - - - - - - -
37,5mm 90 100 100 - - - - - - -
25,0mm - 90 90 100 100 - - - - -
19,0mm - - - - - - - - - -
12,5mm - - - - - 90 90 100 100 -
9,5mm - - - - - - 90 90 100

4,75mm - - - - - - - - - 90
2,36mm 15 41 19 45 23 49 28 58 32 67

0,075mm 0 6 1 7 2 8 2 10 2 10

9,5mm37,5 mm 25,0mm 19,0mm 12,5mm
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Tabela 2.5: Recomendações SUPERPAVE de limites para a zona restrita para a 

graduação dos agregados (MOTTA et al., 1996; MARQUES, 2002). 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
0,30mm 10,0 10,0 11,4 11,4 13,7 15,5 15,5 15,5 18,7 18,7
0,60mm 11,7 15,7 13,6 17,6 20,7 19,1 20,7 19,1 23,5 27,5
1,18mm 15,5 21,5 18,1 24,1 22,3 28,3 28,3 25,6 31,6 37,6
2,36mm 23,3 27,3 26,8 30,8 34,6 34,6 34,6 39,1 47,2 47,2
4,75mm 34,7 34,7 39,5 39,5 - - - - - -

Peneira 9,5mm

Limites por Tamanho Nominal Máximo do Agregado - Zona Restrita
(% Passando)

37,5 mm 25,0mm 19,0mm 12,5mm

 
2.5 Material de Enchimento (Fíler) 

 

2.5.1 Definição 

 

Material de enchimento ou fíler é definido como material inerte em relação aos demais 

componentes da mistura asfáltica, finamente dividido, passando pelo menos 65% na 

peneira N.º 200 (0,075mm) de abertura de malha quadrada (DNER-EM 367/97). 

 

Na tabela 2.6 é mostrada a distribuição granulométrica para o material de enchimento 

(fíler), segundo DNER-ES 367/97 e ASTM-D 42-85. 

 

Tabela 2.6: Distribuição granulométrica para o material de enchimento (fíler), segundo 

DNER-EM 367/97 e ASTM-D 42-85. 

DNER-EM 367/97 ASTM D 242-85
N.º 40 (0,42mm) 100 100
N.º 80 (0,18mm) 95 - 100 95 - 100
N.º 200 (0,075mm) 65 - 100 70 - 100

Percentagem Passando, em peso
Abertura das Peneiras

 

Segundo SANTANA (1992) pode-se distinguir o fíler ativo, a parte mais fina que fica 

dispersa no asfalto, e o fíler agregado, a parte menos fina que fica recoberta com uma 

película de asfalto. O fíler ativo vai com o CAP formar um novo sistema - o sistema 

fíler-asfalto que funciona como verdadeiro ligante das partículas de agregado, sendo 

mais espesso que o CAP e apresentando melhor adesividade se o fíler for de natureza 

eletropositiva: pó calcário, cal hidratada, cimento portland, etc. 

 

Segundo SANTANA (1995), o fíler pode ser definido como um material finamente 

dividido constituído de partículas minerais provenientes dos agregados graúdo e miúdo 
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ou do pó calcário, cal hidratada, cimento portland, e é incorporado à mistura asfáltica 

para melhorar seu desempenho reológico, mecânico, térmico e de sensibilidade à água, 

obedecendo a especificações próprias quanto a limites de granulometria e plasticidade. 

 

Quando proveniente totalmente dos agregados graúdo e miúdo, o fíler é chamado de 

fíler natural. Quando proveniente do pó calcário, cal hidratada ou cimento portland é 

denominado fíler artificial ou comercial. Na mistura asfáltica pode ser constituído de 

100% de fíler natural, 100% de fíler artificial ou por mistura de fíler natural e fíler 

artificial. O fíler adicionado contribui para deixar a mistura mais fechada, modificando 

assim sua trabalhabilidade, resistência à água e resistência ao envelhecimento. 

 

Segundo MOTTA e LEITE (2000) o filer age de duas maneiras nas misturas asfálticas: 

• As partículas maiores do fíler são parte do agregado mineral e preencherão os 

vazios e interstícios dos agregados graúdos, promovendo o contato pontual entre 

as partículas maiores, conferindo maior resistência às misturas; 

• As partículas menores de fíler se misturam com o ligante asfáltico, aumentando 

sua consistência, cimentando as partículas maiores, formando o que alguns autores 

chamam de mástique. 

 

Segundo SANTANA (1995) são discutidos dois pontos de vista sobre a influência do 

fíler sobre o ligante, também chamado a influência do mástique. Um é o mástique com 

fíler total, o qual segundo Celestino Ruiz (década de 1940) quando um mástique é bem 

dosado as partículas do fíler ficam em suspensão, suas partículas não se tocam, 

formando, assim, um mástique homogêneo. O outro segundo Puzinauskas (década de 

1960) é que parte do fíler se porta como um agregado muito fino, suas partículas se 

tocam formando um esqueleto mineral (fíler agregado), e a outra parte fica em 

suspensão e forma um mástique (fíler ativo). 

 

Segundo MOTTA e LEITE (2000) é de fundamental importância estudar a distribuição 

granulométrica do fíler abaixo da peneira N.º 200 (0,075mm), bem como determinar o 

teor de projeto de ligante da mistura em função da proporção de material menor que 

0,020mm presente no fíler.  
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2.6 Procedimentos de Dosagens de Misturas Asfálticas 

 

Os procedimentos correntes nos EUA até a década de 1990 de dosagem de misturas 

asfálticas; Hveem e Marshall, são considerados empíricos, isto é, baseiam-se em valores 

de ensaios que se estabeleceram com base em observações do desempenho no campo. 

(INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). 

 

O projeto de mistura asfáltica, assim como o projeto de outros materiais compostos de 

uso na engenharia, é uma questão de escolha e proporcionamento de materiais, a fim de 

obter a qualidade e as propriedades desejadas. O objetivo final é a determinação de uma 

combinação e graduação de agregados econômica (dentro de limites especificados) e do 

teor de asfalto correspondente, de modo a obter uma mistura com as seguintes 

características (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001): 

• asfalto suficiente para assegurar um pavimento durável; 

• estabilidade suficiente que satisfaça a demanda de tráfego sem distorções ou 

deslocamentos; 

• vazios em quantidade suficiente na mistura compactada total de modo a permitir 

a expansão térmica do asfalto e agregado nas temperaturas de verão, contudo, 

em pequena quantidade que evite efeitos danosos do ar e umidade; 

• trabalhabilidade suficiente que permita a colocação adequada da mistura sem 

segregação. 

 

Pesquisas vêm sendo realizadas com vistas a desenvolver procedimentos mecanísticos 

de projeto que correlacionem as propriedades das misturas com o desempenho de 

campo.  

 

Mesmo empírico, o procedimento corrente de dosagem de misturas asfálticas é o 

método Marshall, utilizado no Brasil, que tem uma longa história de aceitação, e  

quando bem aplicado produz uma formulação de mistura adequada e um bom sistema 

de controle de qualidade. 

 

A dosagem de mistura asfáltica, para fim específico de pavimentação, independente do 

procedimento de laboratório adotado, e deve considerar as seguintes propriedades da 
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mistura: trabalhabilidade (facilidade de poder ser espalhada e compactada); estabilidade 

(capacidade da mistura quando compactada resistir à deformação imposta pelas cargas 

do tráfego); durabilidade (capacidade de resistir aos efeitos nocivos do ar, água, 

temperatura e tráfego); flexibilidade (capacidade da mistura compactada fletir sem 

trincar e acompanhar os movimentos das camadas do pavimento); resistência à fadiga 

(capacidade dos pavimentos asfálticos de suportar flexões repetidas causadas pelas 

cargas do tráfego); resistência à derrapagem (capacidade da superfície do pavimento 

asfáltico, principalmente quando molhada, de oferecer resistência ao deslizamento e 

derrapagem); impermeabilidade (resistência que um pavimento asfáltico apresenta à 

entrada e percolação de ar e água). 

 

Uma mistura asfáltica bem elaborada é aquela que apresenta o melhor desempenho 

frente aos principais fatores que causam defeitos nos pavimentos, que são: deformação 

permanente, trincas por fadiga, e trincas a baixas temperaturas, bem como o efeito da 

umidade e do envelhecimento. 

 

No Brasil, até o presente momento, tem-se usado exclusivamente o método Marshall. 

Este método, no entanto, não garante que todos aqueles aspectos necessários para um 

bom desempenho de uma mistura sejam atendidos e assim, apesar de sua popularidade 

está sendo revisto e até abandonado em muitos países (SÁ, 2003). 

 

Como já comentado, considerando a necessidade de modificar o procedimento de 

dosagem, foi desenvolvido nos EUA um programa de pesquisa governamental, 

denominado SHRP, que investiu mais de  U$ 150.000.000,00 para modificar os ensaios 

de ligantes e misturas asfálticas, em Universidades e Centros de Pesquisa, que gerou o 

método de dosagem SUPERPAVE, Este método modifica a preparação e dosagem da 

mistura asfáltica utilizando o compactador giratório. 

 

Segundo MOTTA et al. (1996), o SUPERPAVE permite a estimativa do desempenho 

de qualquer tipo de mistura asfáltica a quente (virgem ou reciclada, graduação densa ou 

aberta, modificada ou não-modificada por polímero), e o controle da contribuição da 

mistura para a deformação permanente nas trilhas de roda e para as trincas por fadiga, 

entre outros aspectos. As especificações são baseadas, principalmente, em propriedades 

fundamentais de engenharia, que se relacionam diretamente com o desempenho do 
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pavimento quando submetido às cargas do tráfego e aos agentes climáticos. Em 

determinados locais, tais como paradas de ônibus, pedágios, estacionamentos etc., a 

velocidade de carregamento é muito mais lenta. Nestes casos, o ligante deve exibir uma 

rigidez maior para suportar estas baixas velocidades.  

 

Neste trabalho foi utilizado o método de dosagem Marshall de misturas asfálticas. 

 

2.6.1 Método Marshall de Mistura 

 

O método Marshall de dosagem de mistura asfáltica foi originariamente desenvolvido 

na década de 1930 pelo engenheiro Bruce Marshall do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Mississipi, EUA. Foi modificado e aperfeiçoado pelos engenheiros do 

exército dos EUA (U.S. Corps of Engineers), que após pesquisas e estudos de 

correlações desenvolveram critérios de dosagem de mistura. O método está padronizado 

pela Sociedade Americana de Ensaios e Materiais – ASTM, com a designação ASTM D  

1559/1992 – Resistência ao Fluxo Plástico de Misturas Betuminosas Utilizando o 

Aparelho Marshall (INSTITUTO DE ASFALTO, 2001). No Brasil o método é 

normatizado desde a década de 1960 pelo método correspondente, DNER-ME 043/64. 

 

 

2.6.1.1 Esboço do Método Marshall 

 

O método Marshall utiliza corpos-de-prova padronizados com 100mm (4”) de diâmetro 

e 63,5±1,3mm de altura. Os corpos-de-prova são preparados conforme procedimentos 

especificados de aquecimento dos materiais (agregados e asfalto), mistura e 

compactação da mistura de agregados e asfalto. Os parâmetros principais, para 

determinação do teor de ligante de projeto, considerados no método Marshall de 

dosagem de misturas asfálticas são a percentagem de vazios, a relação betume-vazios 

(RBV), a estabilidade e a fluência dos corpos-de-prova compactados. 

 

Na dosagem das misturas asfálticas, o método Marshall considera os seguintes 

parâmetros (BERTOLLO, 2002): 

• Granulometria: busca-se a densidade máxima possível para garantir a máxima 

estabilidade; 
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• Densidade aparente da mistura: calculada com os corpos-de-prova da mistura 

compactada; 

• Densidade máxima teórica da mistura: densidade da mistura suposta sem vazios;  

• Porcentagem de vazios da mistura compactada (Vv): volume total de pequenas 

bolsas de ar existentes entre as partículas de agregados recobertos por cimento 

asfáltico em uma mistura compactada em relação ao volume total da mistura; 

• Porcentagem de vazios do agregado mineral (VAM): porcentagem do volume do 

espaço intergranular de uma mistura asfáltica compactada, que inclui o volume 

de ar e de asfalto, em relação ao volume total da mistura; 

• Relação betume-vazios (RBV): porcentagem do volume de VAM que é 

preenchido com cimento asfáltico; 

• Estabilidade: carga sob a qual o corpo-de-prova rompe quando submetido à 

compressão radial semi confinada; 

• Fluência: deformação total que o corpo-de-prova sofre ao romper no  ensaio de 

estabilidade . 

 

Os procedimentos para realização do  ensaio Marshall, fixados de acordo com os 

métodos de ensaio do DNER (DNER-ME 043/95) e ABNT (NBR 12891/93), são 

basicamente: 

 

I – Preparação dos corpos-de-prova: após definição da composição granulométrica 

da mistura, conhecidos os percentuais de cada material na mistura, os agregados 

e o asfalto são aquecidos separadamente, conforme temperatura determinada na 

curva viscosidade versus temperatura do ensaio de viscosidade do asfalto, e, 

então misturados. A mistura na temperatura indicada para compactação é 

colocada no molde cilíndrico aquecido e é compactada, geralmente, com 75 

golpes em cada face do corpo-de-prova, com um soquete de 4.540 g, caindo de 

uma altura de 45,72 cm. Para cada teor de asfalto, são confeccionados no 

mínimo 3 corpos-de-prova, e devem ser moldados cinco percentuais de asfalto, 

em relação ao peso total da mistura, com vistas à determinação do teor de 

projeto; 
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II – Os corpos-de-prova para realização do ensaio Marshall medem 100 mm (4”) de 

diâmetro e 63,5 mm (2 ½”) de altura, aproximadamente. Após a compactação da 

mistura, os corpos-de-prova, a temperatura ambiente, são extraídos dos moldes e 

colocados em repouso, ao ar livre, numa superfície plana, por no mínimo 12 

horas. Após esse período são medidos (altura e diâmetro), pesados, ao ar e 

imerso em água, com vistas à determinação da densidade aparente. Para a 

determinação de suas características mecânicas, estabilidade e fluência, os 

corpos-de-prova são imersos em um banho d’água a 60ºC por 30 minutos, após 

o qual são submetidos a um carregamento na prensa Marshall até a ruptura; 

 

III – Com os resultados obtidos são calculados: densidade aparente, percentagem de 

vazios, relação betume-vazios, estabilidade e fluência. Com os dados são 

traçadas curvas: variação da densidade versus teor de ligante, percentagem de 

vazios (Vv) versus teor de ligante, RBV versus  teor de ligante, estabilidade 

versus teor de ligante e fluência versus teor de ligante.  O teor de projeto é 

determinado obedecendo a limites previamente especificados destas variáveis 

para o tipo de camada do pavimento. 

 

A densidade máxima teórica (DMT) é determinada algebricamente pela ponderação das 

densidades reais dos materiais que compõem a mistura. O ensaio de densidade desses é 

feito segundo as especificações do DNER para agregado graúdo (DNER-ME 081/98) e 

agregado miúdo (DNER-ME 084/95). De posse das densidades reais de todos os 

materiais e suas respectivas proporções, faz-se uma ponderação para determinação da 

DMT da mistura para os diferentes percentuais de ligante, conforme a seguinte 

expressão: 

nrD

nP
....

2rD

2P

1rD

1P

caprD

capP

nP.....2P1PcapP
DMT

++++

+++
=                                                           (2.1) 

 

A tabela 2.7 apresenta os limites recomendados pela especificação (DNER-ES 313/97) 

para a percentagem de vazios (Vv), relação betume vazios (RBV), estabilidade e 

fluência, para o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em função da camada 

do pavimento. 
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Tabela 2.7: Limites para Vv, a RBV, estabilidade e fluência de acordo com a 

especificação DNER-ES 313/97. 

 

Rolamento Ligação (Binder)
Percentagem de Vazios 3 a 5 4 a 6
Relação Betume-Vazios 75 - 82 65 - 72

350  (75 golpes) 350  (75 golpes)
250  (50 golpes) 250  (50 golpes)

Fluência, mm 2,0 a 4,5 2,0 a 4,5 

Camada

Estabilidade, mínima, kg

Discriminação

 

 

Ressalte-se que o método Marshall de dosagem de mistura asfáltica não fornece 

características das misturas asfálticas compactadas que possam ser utilizadas para 

dimensionamento dos pavimentos ou avaliação de desempenho no campo, e sim, para 

determinação do teor de asfalto de projeto. 

 

O método Marshall na prática apresenta diversidade de procedimentos na preparação de 

amostras, compactação, desmoldagem dos corpos-de-prova, bem como grande 

dispersão nos resultados de estabilidade e fluência, conforme salientam MOTTA et al. 

(1993), sendo, porém, o método utilizado pelos órgãos rodoviários do Brasil. 

 

2.7 Ensaios Mecânicos Utilizados em Misturas Asfálticas Tipo CBUQ 

 

Com os corpos-de-prova moldados de acordo com o método Marshall são realizados os 

ensaios mecânicos: resistência à tração por compressão diametral, módulo de resiliência 

de misturas asfálticas, vida de fadiga e compressão axial dinâmica (“creep” dinâmico), 

que avaliam o desempenho mecânico da mistura na estrutura do pavimento. 

 

 

2.7.1 Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral 

 

O ensaio de compressão diametral foi desenvolvido pelo professor Fernando Luiz Lobo 

B. Carneiro no INT (Instituto Nacional de Tecnologia) em 1943, para determinação da 

resistência à tração de corpos-de-prova cilíndricos de concreto de cimento portland, por 

solicitação estática, sendo conhecido no exterior como “ensaio brasileiro”.  
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Segundo PINTO e PREUSSLER (2002) a adaptação desse ensaio para carregamento 

repetido aplicado a misturas betuminosas foi feita pelo investigador Schmidt da 

CHEVRON, Califórnia em 1972. O ensaio é realizado na prensa Marshall, o corpo-de-

prova é posicionado horizontalmente e uma carga por compressão diametral é aplicada 

gradativamente, com uma velocidade de deformação de 0,8 ± 0,1 mm/s, induzindo um 

estado de tensão biaxial, de compressão na direção vertical e de tração na direção 

horizontal, como mostrado na figura 2.2. 

 

Uma das características que a mistura asfáltica deve ter é flexibilidade para suportar as 

solicitações do tráfego e resistência à tração de modo a evitar rupturas precoces. A 

modificação da mistura asfáltica com a adição de borracha visa melhorar a vida de 

fadiga da mistura, tendo em vista a adição de um material com propriedades 

reconhecidamente elásticas. 

 

O método de ensaio DNER-ME 138/94 que especifica o procedimento de ensaio para a 

determinação da resistência à tração por compressão diametral (RΤ) recomenda: 

• Medir a altura (H) do corpo-de-prova com o paquímetro, em quatro posições 

diametralmente opostas. Adotar como altura o valor da média aritmética das quatro  

leituras; 

• Medir o diâmetro (D) do corpo-de-prova com o paquímetro, em três posições 

paralelas. Adotar como diâmetro o valor da média aritmética das três leituras; 

• Colocar o corpo-de-prova em estufa ou sistema de refrigeração, por um período de 2 

(duas) horas, de modo a obter a temperatura indicada para ensaio (25, 30, 45, 60ºC); 

• Em seguida o corpo-de-prova é colocado em posição horizontal, repousando, 

segundo uma geratriz, sobre o prato inferior da prensa. Recomenda-se interpor dois 

frisos metálicos curvos, com o comprimento do corpo-de-prova, um no prato 

inferior, outro sob a haste de carga; 

• Juntar os pratos da prensa, até que seja obtida uma leve compressão, capaz de 

manter na posição o corpo-de-prova; 

• Aplicar a carga progressivamente, com uma velocidade de deformação 0,8 ± 0,1 

mm/s, até que se dê a ruptura, por separação das duas metades do corpo-de-prova, 

segundo o plano diametral vertical. Anota-se o valor da carga de ruptura; 

• Calcula-se a resistência à tração indireta pela expressão (2.2): 
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D.H.ð

F2
RT =                                                                                                    (2.2) 

onde: 

RT -  resistência à tração indireta, kgf/cm², 

F -  carga de ruptura (kgf), 

D -  diâmetro do corpo-de-prova (cm), 

H -  altura do corpo-de-prova (cm). 

 

                  

Figura 2.2:  Esquema do estado biaxial de tensões desenvolvido no ensaio de tração por 

compressão diametral (MOTTA, 2002).           

 

2.7.2 Módulo de Resiliência 

 

Segundo MEDINA (1997) o primeiro estudo sistemático da deformabilidade dos 

pavimentos deve-se a Francis Hveem, segundo o qual o trincamento progressivo dos 

revestimentos asfálticos se devia à deformação resiliente (elástica), εe, das camadas 

subjacentes, em especial o subleito. Hveem preferiu usar este termo ao invés de 

deformação elástica sob o argumento de que as deformações nos pavimentos são muito 

maiores do que nos sólidos elásticos com que lida o engenheiro – concreto e aço.  
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Os ensaios de carga repetida em que a força aplicada atua sempre no mesmo sentido de 

compressão, de zero a um máximo e depois diminui até anular-se, ou atingir um 

patamar inferior, para atuar novamente após pequeno intervalo de repouso (fração de 

segundo), procuram reproduzir as condições do veículo e da profundidade em que se 

calculam as tensões e deformações produzidas. A freqüência espelha o fluxo (ou 

volume) de veículos (MEDINA, 1997).  

 

O módulo de resiliência (Mr) de misturas betuminosas é a relação entre a tensão de 

tração (σt), aplicada repetidamente no plano diametral vertical de uma amostra 

cilíndrica de mistura asfáltica e a deformação específica resiliente, ε t, (recuperável) 

correspondente à tensão aplicada, numa dada temperatura (T), para uma certa 

freqüência de aplicação de carga. 

 

Tem-se adotado 25ºC como a temperatura de ensaio, com uma freqüência de 1 Hz (60 

solicitações por minuto) e duração de carga de 0,10s. 

 

Tt
å

t
ó

Mr


















=

                                                                                                     (2.3) 

onde: 

Mr - módulo de resiliência, 

  σt - tensão de tração, 

 tå - deformação específica resiliente (recuperável) na direção horizontal para um  

determinado número de aplicações da tensão de compressão vertical. 

 

O ensaio consiste em aplicar sobre um corpo-de-prova cilíndrico tipo Marshall uma 

carga dinâmica de compressão (F), distribuída ao longo de duas geratrizes opostas por 

meio de um friso curvo e medir a deformabilidade resiliente ou elástica (∆) ao longo do 

diâmetro horizontal através de transdutores tipo LVDT (Liner Variable Differential 

Transducer). 
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Para as cargas aplicadas por meio de um friso curvo de 12,7mm de largura, e o diâmetro 

do corpo-de-prova 101,6mm, o módulo de resiliência é calculado pela expressão 

(PREUSSLER, 1983): 

( )2692,0.997,0
H.

F
Mr +µ

∆
=                                                                           (2.4) 

onde: 

 Mr - módulo de resiliência, kgf/cm². 

F - carga vertical aplicada diametralmente através do friso à geratriz do cilindro, kgf; 

∆ - deformação elástica ou  resiliente (deslocamento total na horizontal), cm; 

h - altura do corpo-de-prova cilíndrico, cm; 

µ - coeficiente de Poisson (geralmente 0,25 a 0,30 para misturas asfálticas a quente). 

 

A aplicação da teoria de elasticidade a misturas asfálticas no ensaio de compressão 

diametral, é admissível a níveis de tensão de tração de 50% ou menos em relação à 

ruptura e a temperaturas inferiores a 35ºC (PREUSSLER, 1983). 

  

O procedimento de ensaio para determinação do Módulo de Resiliência, baseado no 

DNER-ME 133/94 é o seguinte (MOURÃO, 2003): 

• Prender o quadro suporte por meio de garras nas faces externas do corpo-de-prova 

cilíndrico que se encontra apoiado horizontalmente segundo uma geratriz; 

• Posicionar o corpo-de-prova na base da prensa, apoiando o mesmo no friso côncavo 

inferior; 

• Assentar o pistão de carga com o friso superior em contato com o corpo-de-prova 

diametralmente oposto ao friso inferior; 

• Fixar, ajustar e calibrar dois medidores eletromecânicos tipo LVDT (Linear 

Variable Differential Transducer) que são transdutores de variáveis diferenciais 

lineares, de modo a obter registros na aquisição dos dados; 

• Aplicar uma carga F que produza uma tensão à tração σt que seja até 30% da 

resistência à tração estática da mistura; 

• A freqüência da aplicação das cargas é de 1 Hz (60 ciclos por minuto) com tempo de 

carregamento de 0,1 segundo e 0,9 segundo de descarregamento; 

• Registram-se os deslocamentos horizontais durante a aplicação da carga F. 
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A figura 2.3 mostra esquematicamente o equipamento para realização do ensaio de 

compressão diametral de cargas repetidas. 

 

 

Figura 2.3: Esquema do ensaio de compressão diametral de cargas repetidas (MOTTA, 

2002). 

 

2.7.3 Fadiga de Misturas Asfálticas 

 

O fenômeno de fadiga tem sido descrito como um processo de deterioração estrutural 

que sofre um material quando submetido a um estado de tensões e de deformações 

repetidas, resultando em trincas ou fratura completa, após um número suficiente de 

repetições do carregamento, ou seja é a perda de resistência que o material sofre, 

quando solicitado repetidamente por uma carga (PINTO e PREUSSLER, 2002). 

 

Os equipamentos laboratoriais para ensaios de carga repetida permitem a aplicação de 

carregamentos cíclicos ao material sob o regime de tensão controlada e de deformação 
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controlada. Assim a grande separação que se pode fazer entre os ensaios é quanto ao 

modo de solicitação (PINTO e PREUSSLER,2002). 

 

No ensaio à tensão controlada (TC), o critério de fadiga está associado à fratura da 

amostra. A carga é mantida controlada ao longo do ensaio e as deformações atingem um 

valor máximo até o estágio de colapso do corpo-de-prova. Portanto, vida de fadiga (N) é 

definida como o número total de aplicações de uma carga necessária à fratura completa 

da amostra (PINTO, 1991; PINTO e PREUSSLER, 2002). 

 

No ensaio à deformação controlada (DC), o critério de fadiga não está condicionado à 

ruptura completa do corpo-de-prova. Para que a deformação seja mantida constante ao 

longo do ensaio, é necessário que haja uma diminuição do carregamento aplicado. A 

vida de fadiga à deformação controlada é definida como o número de repetições de 

carga capaz de reduzir o desempenho ou rigidez inicial da amostra a um nível pré-

estabelecido. Alguns autores consideram que uma redução do módulo de rigidez ou de 

resiliência, da ordem de 50%, define o fim do ensaio, ou seja, a vida de fadiga. Outros 

admitem que o fim do ensaio é atingido quando a carga aplicada para manter a 

deformação é reduzida de 40% ou 50% da carga inicial (PINTO, 1991). 

 

Segundo PINTO e PREUSSLER (2002), de acordo com MONISMITH e DEACON 

(1969), os ensaios de deformação controlada aplicam-se melhor a pavimentos com 

camadas betuminosas pouco rígidas em relação ao seu suporte; quando a carga é 

aplicada, a sua deformação é controlada pela deformação das camadas subjacentes.  

 

A solicitação a deformação controlada (DC) corresponde melhor a pavimentos de 

revestimento deformável em relação à base; embora adicionando alguma resistência, o 

revestimento tem sua deformação controlada pelas camadas subjacentes (MEDINA, 

1997). 

 

A solicitação a carga controlada  é  a  que ocorre em pavimentos de revestimento 

asfáltico mais rígido do que a camada de base e que ao resistirem às cargas determinam 

a magnitude das deformações. 
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Segundo PINTO (1991), para as condições predominantes de estruturas de pavimentos 

brasileiros, o comportamento à tensão controlada ocorre na maioria das vezes. Ainda de 

acordo com o referido autor, os critérios de ruptura nos dois ensaios são diferentes, 

embora expressos por relações  do tipo: 

 

n

 ouó
1

KN 





ε

=                                                                                            (2.7) 

onde: 

N - vida de fadiga expressa em número de solicitações da carga, 

σ ; ε - tensão (σ) ou  deformação (ε) de tração, 

K e n - parâmetros de fadiga determinados experimentalmente. 

 

No Brasil o ensaio de fadiga mais comum é realizado à compressão diametral em 

corpos-de-prova cilíndricos (63 x 100 mm) é  feito à tensão controlada, onde as cargas 

verticais devem induzir tensões de tração horizontais no centro da amostra entre 10% e 

50% da resistência à tração estática. 

  

Segundo PINTO e MOTTA (1995), na condição de carregamento dinâmico a 

solicitação pode ser simples ou complexa, sendo que na condição simples os parâmetros 

de carga são mantidos constantes durante o ensaio (a forma, a duração, a freqüência, e o 

nível de carga). Em qualquer das formas de ensaio, a ruptura por fadiga expressa pelo 

número N de solicitações necessárias para o fim do ensaio, é relacionada à tensão de 

tração (σt) aplicada ou a deformação de tração inicial (ε i), por meio de modelos do tipo 

log- log, tais como: 
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onde:  

N - número de repetições de carga necessárias à ruptura do corpo-de-prova (vida de 

fadiga) 

σt - tensão de tração inicial aplicada, 

ε i -deformação de tração inicial, 

∆σ - diferença de tensões (estado biaxial de tensões) (fig. 2.2), 

σr  - resistência à ruptura estática do material, 

ki e ni - parâmetros experimentais. 

 

Conforme MEDINA (1997), a temperatura é de grande importância na vida de fadiga de 

misturas asfálticas. Um aumento de temperatura reflete-se de dois modos na vida de 

fadiga: diminui o MR, vale dizer, para uma força aplicada, a deformação específica à 

tração aumenta, ao mesmo tempo diminui a resistência à tração e a razão da tensão 

atuante sobre a resistência aumenta. 

 

O procedimento para o ensaio de fadiga à tensão controlada (TC) utilizado pela 

COPPE/UFRJ é (MOURÃO, 2003): 

• Posicionar o corpo de prova na base da prensa, apoiando o mesmo no friso côncavo 

inferior; 

• Assentar o pistão de carga com o friso superior em contato com o corpo-de-prova 

diretamente oposto ao friso inferior; 

• Aplicar uma carga F, que induza tensões de trações horizontais aproximadamente 

entre 10% e 50% da resistência à tração RT previamente determinada, até a ruptura 

completa do corpo-de-prova; 

• A freqüência de aplicação das cargas é de 1 Hz (60 ciclos por minuto) com tempo de 

carregamento de 0,1 segundo e 0,9 segundo de descarregamento. 

 

 

 

(2.11) 



 37 

2.8 Ensaios Complementares 

 

Podem ainda serem realizados ensaios para determinação da resistência de mistura 

betuminosa compactada ao dano por umidade induzida (AASHTO T 283/89) e o ensaio 

Cantabro - desgaste por abrasão de misturas betuminosas com asfalto polímero – 

DNER-ME 383/99, para melhor caracterizar o comportamento das misturas asfálticas. 

 

2.8.1 Determinação da Resistência de Mistura Betuminosa Compactada a Dano 

por Umidade Induzida – AASHTO T 283/89 

 

A avaliação da adesividade do ligante ao agregado tem sido verificada visualmente pelo 

deslocamento da película de ligante que recobre o agregado. Para os agregados graúdos, 

segundo o DNER-ME  078/94, após imersão em  água destilada a 40ºC por 72 horas, e 

para agregado miúdo, segundo o DNER- ME 079/94, quando a mistura (agregado 

miúdo + ligante) é submetida a ação de água destilada fervente e a soluções molares de 

carbonato de sódio ferventes. Por não apresentar resultados que se correlacionem com o 

que acontece no campo, podem apresentar resultados enganosos, principalmente porque, 

quando se retiram amostras compactadas no campo pode-se verificar a manutenção do 

envolvimento dos agregados em misturas que não tiveram bom desempenho nestes 

ensaios. 

 

Através do método de ensaio AASHTO T 283/89 é possível avaliar a sensibilidade à 

umidade da mistura asfáltica compactada, considerando a ação deletéria da água em 

corpos-de-prova Marshall, com um volume de vazios de 7±1%. A análise é feita pela 

relação entre a resistência à tração média de três corpos-de-prova submetidos a um 

condicionamento (saturação, congelamento mínimo de 16 horas, banho d’água a 60ºC 

por 24 horas e banho d’água a 25ºC por 2 horas) e a resistência à tração média de três 

corpos-de-prova sem condicionamento, sendo os corpos-de-prova com e sem 

condicionamento rompidos a 25ºC.  

 

Para a realização do ensaio é executado o seguinte procedimento: 

• Compactar 6 corpos-de-prova com 7±1% de vazios, de acordo com o método 

Marshall, conforme descrito no item 2.4.1; 
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• Determinar o peso ao  ar e o peso imerso dos corpos-de-prova,  medir o diâmetro 

e a altura dos corpos-de-prova; 

• Determinar a resistência à tração por compressão diametral dos três corpos-de-

prova secos; 

• Colocar os três dos corpos-de-prova restantes imersos em um dessecador e 

provocar o vácuo para saturá- los entre 55% e 80% de grau de saturação; 

• Cobrir os corpos-de-prova com filme de PVC colocá- los em um freezer a -18ºC 

por no mínimo 16 horas; 

• Após o congelamento retirar o filme e colocá-los em um banho a 60ºC por 24 

horas e em seguida em out ro banho a 25ºC por 2h; 

• Determinar a resistência à tração por compressão diametral dos 3 corpos-de-

prova assim saturados (condicionados). 

 

A Razão de Resistência à Tração (RRT) ou Resistência à Tração Retida é dada pela 

relação entre a resistência à tração com condicionamento e a resistência à tração sem 

condicionamento. Para misturas asfálticas tipo CBUQ a RRT deve ser no mínimo de 

70% (MOURA, 2001). 

 

100
mentoCondicionasemTraçãoàsistênciaRe

mentoCondicionacomTraçãoàsistênciaRe
RRT .=                               (2.12) 

 

Os resultados da RRT permitem avaliar o comportamento da mistura quanto à 

adesividade ligante-agregado, bem como avaliar os aditivos melhoradores de 

adesividade, como os aditivos líquidos (dope) ou aditivos em pó, tais como pó calcário, 

cimento portland, etc.  

 

2.8.2 Ensaio Cantabro - Desgaste por Abrasão de Misturas Betuminosas com 

Asfalto Polímero – DNER-ME 383/99 

 

Segundo GALLEGO et al. (2000), o ensaio espanhol Cantabro é utilizado para avaliar a 

resistência da mistura asfáltica à desintegração. É um ensaio desenvolvido 

especificamente para misturas porosas, com ligantes modificados com polímero (p.ex. 

CPA). O ensaio deve ser realizado com  amostras não condicionadas, assim  como com  
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amostras após imersão (24horas a 60ºC). Os valores admitidos para a perda de massa 

pelo ensaio Cantabro são de 25% (amostras não condicionadas) e 40% (amostras após 

imersão). 

 

Para cada mistura são preparados três corpos-de-prova, ensaiados um de cada vez. O 

ensaio é realizado a 25ºC, com corpos-de-prova Marshall colocados no equipamento 

para ensaio de desgaste por abrasão Los Angeles, sem as esferas de aço. Ele mede o 

desgaste, pela perda de material após 300 revoluções no tambor, medido como 

percentagem em peso, pela relação entre o material perdido (diferença entre a massa 

inicial (P1) e a massa final do corpo-de-prova (P2)), e a  massa inicial do corpo-de-

prova (P1). 

 

O desgaste da mistura betuminosa por abrasão, ensaio Cantabro, em percentagem, é 

dado pela seguinte expressão: 

100
1P

2P1P
A .

−
=                                                                                                      (2.13) 

onde:  

A - Perda por abrasão (%), 

P1 - Massa do corpo-de-prova inicial (antes do ensaio) (g), 

P2 - Massa do corpo-de-prova final (após o ensaio) (g). 

 

O valor do desgaste para cada mistura é dado pela média dos resultados obtidos para 

três corpos-de-prova. 

 

2.9 Utilização de Borracha Reciclada de Pneus em Misturas Asfálticas 

 

Apesar de nova no Brasil, a prática da introdução de borrachas naturais em ligantes 

asfálticos, já vinha sendo utilizada em alguns paises há mais de 100 anos quando 

borrachas naturais eram adicionadas a ligantes asfálticos visando melhorar as 

propriedades mecânicas dos pavimentos (HEITZMAN, 1992). A primeira patente de 

mistura de  ligante asfáltico com borracha natural para construção de pavimentos foi 

conferida em 1844 a E. E. Cassel na Inglaterra (ZANZOTTO e KENNEPOHL, 1996).  
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Os pneus são formados basicamente de arames e malhas de aço, lonas de náilon ou 

poliéster, borracha natural (NR) e sintética (SBR – borracha de estireno butadieno), 

substâncias químicas de reforço (negro-de-fumo, sílica, resinas), substâncias oxidantes, 

enxofre, óleos e agentes promotores de adesão e flexão (TNRCC, 1999). 

 

Como já comentado, os elastômeros ou borrachas são polímeros lineares amorfos que 

submetidos ao processo de vulcanização adquirem uma estrutura parcialmente 

reticulada que lhe confere propriedades elásticas. A vulcanização tem como resultado a 

transformação de um produto plástico, como é a borracha virgem, em outro elástico 

como é a borracha vulcanizada.  

 

Segundo BERTOLLO (2002) os negros-de-fumo (responsáveis pela cor dos pneus) 

ocupam um lugar preponderante na fabricação dos pneus, pois conferem às misturas de 

borracha propriedades mecânicas que permitem decuplicar sua resistência mecânica ao 

desgaste. 

 

Um pneu de veículo de passeio típico (Goodyear P195/75R14), com massa aproximada 

de 10 kg, contém (BERTOLLO, 2002): 

• 2,5 kg de diferentes tipos de borracha sintética; 

• 2,0 kg de 8 diferentes tipos de borracha natural; 

• 2,5 kg de 8 tipos de negro-de-fumo; 

• 0,75 kg de aço para as cinturas; 

• 0,50 kg de poliéster e náilon; 

• 0,25 kg de arames de aço; 

• 1,5 kg de diferentes tipos de produtos químicos, óleos, pigmentos, etc. 

 

São dois os métodos de incorporação da borracha triturada de pneus às misturas 

asfálticas: o processo úmido (wet process) e o processo seco (dry process). 

 

2.9.1  Processo Úmido  

 

O uso da borracha de pneus em ligantes asfálticos foi impulsionado a partir de 1963, 

quando o engenheiro Charles McDonald desenvolveu no Arizona – EUA, a tecnologia 
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Overflex e posteriormente, na metade dos anos 1970 a Companhia de Refinação do 

Arizona – ARCO, desenvolveu a tecnologia (Arm-R-Shield), também conhecida como 

tecnologia McDonald, pelo processo úmido, que consiste na mistura de cimento 

asfáltico e borracha triturada (15 a 25% em relação ao peso de ligante), durante 20 a 120 

minutos a uma temperatura de 170 a 200ºC. Após a mistura, se forma um composto 

denominado asfalto-borracha, com propriedades reológicas diferentes do cimento 

asfáltico original. 

 

Na figura 2.4 são apresentados esquematicamente os processos de incorporação da 

borracha às misturas asfálticas e suas respectivas terminologias (HEITZMAN, 1992b). 

Figura 2.4: Representação esquemática dos processos de incorporação de borracha  

triturada de pneus à mistura asfáltica (HEITZMAN, 1992b). 

 

A tecnologia tipo mistura contínua (Continuous Blending) ou processo úmido da 

Flórida (Flórida wet process), foi desenvolvida em 1989 na Flórida – EUA, onde 

partículas finas de borracha são adicionadas ao cimento asfáltico em um processo 

contínuo. Difere da tecnologia desenvolvida por McDonald em vários aspectos: menor 

adição de borracha (8 a 10%), as partículas de borracha são mais finas e a temperatura 

de mistura e o tempo de reação são menores.  

No processo úmido a borracha, finamente triturada, é adicionada ao CAP aquecido, 

produzindo um ligante modificado, o asfalto-borracha que pode ser utilizado em 

serviços de pavimentação, como: CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 

SMA (Stone Matrix Asphalt ou Stone Mastic Asphalt), CPA (Camada Porosa de 
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Atrito), Tratamentos Superficiais, selagem de trincas e juntas. No processo úmido 

(asfalto borracha – Asphalt Rubber) o pó de pneus representa 15 a 20% da massa de 

ligante ou menos que 1,5% da massa total da mistura. 

 

2.9.2  Processo Seco 

 

O processo seco de incorporação de borracha reciclada de pneus teve início nos anos 

1960 quando, paralelamente ao uso nos EUA do asfalto-borracha, que utilizava a 

tecnologia McDonald, na Suécia duas empresas desenvolveram uma técnica, em que 

pequena quantidade de borracha, com partículas relativamente grandes, é incorporada a 

uma mistura com agregados que apresentam descontinuidade na distribuição 

granulométrica, resultando em um produto denominado Rubit, que quando introduzido 

nos EUA na década de 70, foi patenteado como PlusRide. 

 

As misturas asfálticas modificadas com adição de borracha que utilizam a tecnologia 

PlusRide podem utilizar o mesmo tipo de ligante das misturas convencionais. De acordo 

com  a figura 2.4, para o processo seco foram desenvolvidas as tecnologias: PlusRide, 

Genérica (Generic System) e Chunk Rubber (borracha graúda). 

 

A tabela 2.8 apresenta a distribuição granulométrica da borracha segundo a tecnologia 

PlusRide (FHWA, 1993). 

 

Tabela 2.8: Distribuição granulométrica da borracha segundo a tecnologia PlusRide 

(FHWA, 1993). 

                             Granulometria

Abertura das Peneiras Percentagem Passando

(em  peso)
1/4" (6,3mm) 100

n.º 4 (4,8mm)   76 - 100 
n.º 10 (2,0mm) 28 - 42 
n.º 20 (0,85mm) 18 - 24  

 

Na tecnologia Genérica (Generic System), desenvolvida por H. B. Takallou em 1989, 

em Nova York – EUA, parte dos agregados pétreos, de uma mistura de granulometria 

densa, é substituída por partículas de borracha com granulometria fina, geralmente 2% 
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em relação ao peso total da mistura para camadas de rolamento, de modo que ocorra 

reação parcial com o ligante asfáltico. 

 

A tecnologia Chunk Rubber (borracha graúda), desenvolvida em 1990 nos EUA, tem 

como objetivo melhorar as características dos pavimentos asfálticos construídos em 

regiões de clima frio. O processo utiliza os conceitos do PlusRide diferindo no tamanho 

das partículas e quantidade de borracha incorporada nas misturas asfálticas (EPPS, 

1994). 

 

No processo seco a borracha triturada entra como parte do agregado pétreo da mistura e 

juntamente com o ligante asfáltico dando origem ao produto agregado-borracha ou 

concreto asfáltico modificado com adição de borracha (RUMAC - rubber modified 

asphalt concrete). O concreto asfáltico modificado com adição de borracha só deve ser 

utilizado em concretos asfálticos usinados a quente (CBUQ), não devendo ser usado em 

misturas a frio.  

 

Neste trabalho é desenvolvida uma pesquisa que utiliza o processo seco de incorporação 

da borracha triturada de pneus à mistura asfáltica. 

 

Segundo VAN HEYSTRAETEN (1995) quando comparado com misturas 

convencionais, o Rubit foi superior em todos aspectos, exceto quanto ao nível de ruído e 

fricção. Porém quando comparado a outras misturas abertas, como SMA o Rubit teve 

comportamento semelhante, salvo em condições rigorosas de inverno, em que 

apresentou comportamento superior.  

  

A diferença do Sistema Genérico de incorporação de borracha a misturas asfálticas em 

relação ao sistema PlusRide é que no Genérico as partículas de borracha são mais finas 

e incorporadas a misturas com curvas granulométricas densas modificando também, o 

ligante, pela reação que ocorre entre a borracha e o ligante no tempo que precede ao 

lançamento e compactação da mistura. 

 

Como qualquer mistura asfáltica, convencional ou modificada com polímero, a mistura 

asfáltica modificada com adição de borracha de pneus deve ser avaliada pelas 

propriedades estruturais de interesse: o módulo de resiliência, a resistência à 
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deformação permanente, a vida de fadiga e o comportamento quanto à propagação de 

trincas. 

 

Segundo BERTOLLO (2002) as misturas asfálticas modificadas com borracha pelo 

processo seco requerem uma quantidade maior de ligante, cerca de 1,5 a 2% a mais em 

relação às misturas convencionais (o que pode retardar o envelhecimento da mistura e 

aumentar a resistência às trincas por fadiga do revestimento). 

 

As misturas asfálticas modificadas com a incorporação de borracha de pneus não 

necessitam de usinas sofisticadas para a sua produção, podendo ser produzidas em 

usinas gravimétricas, volumétricas e “drum-mixer”, que são de uso corrente para 

produção de misturas convencionais. Porém, tendo em vista que a dosagem dos 

agregados e da borracha é executada em peso e antes da adição do ligante asfáltico, a 

usina gravimétrica é a mais recomendada. 

 

Misturas com agregado-borracha de granulometria grossa (9,5mm a 0,60mm) 

apresentaram um excesso de deformação permanente e uma maior resiliência medida 

pelo método ASTM (1992), enquanto que misturas modificadas com agregado-borracha 

com granulometria fina (1,18 mm – 0,15 mm) apresentaram melhor desempenho quanto 

à deformação permanente e flexibilidade, quando comparadas com misturas 

convencionais (BERTOLLO, 2002). 

 

Além da granulometria outro fator da maior importância para o desempenho de misturas 

com agregado-borracha é o tempo de digestão, que é o tempo de mistura necessário para 

que haja uma interação entre o ligante e a borracha. A adição de borracha a uma mistura 

que não dispõe de tempo de digestão é prejudicial à sua resistência à fadiga e reduz o 

seu módulo elástico  (GALLEGO et al., 1999). 

 

Segundo GALLEGO et al. (1999): 

• O pó de borracha que se adiciona por via seca a uma mistura asfáltica não é um 

aditivo inerte, interage com o asfalto da mistura, modificando seu comportamento 

em um processo denominado digestão. Na obra este fenômeno se processa na 

mistura asfáltica durante seu transporte desde a usina até a sua aplicação; 
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• Com a digestão da borracha aumenta a resistência à ação da água, aumenta o 

módulo dinâmico e a lei de fadiga se aproxima daquela das misturas convencionais; 

Quando a borracha não dispõe de tempo de digestão suficiente a compactação não é 

eficaz e os parâmetros anteriores são afetados negativamente; 

• Na formulação das misturas asfálticas com borracha de pneus por via seca se deve 

combinar adequadamente a quantidade de borracha, sua granulometria e o tempo de 

digestão disponível na obra; 

• As misturas asfálticas densas de granulometria contínua podem levar até  2% de pó 

de borracha de pneus, sempre que se selecione uma combinação adequada de 

granulometria de borracha e tempo de digestão, e que ambos os parâmetros sejam 

viáveis na obra. 

 

As misturas modificadas com adição de borracha, dosadas para um volume de vazios de      

4% apresentaram deformação permanente excessiva e precoce, indicando teores de 

ligante elevados, fato também constatado no ensaio Marshall, em razão dos elevados 

valores de fluência. Outra evidência de que o valor de volume de vazios não deve ser 

usado como critério na determinação do teor ótimo de ligante para essas misturas foi 

dada pelos resultados dentro das especificações de deformação permanente obtidos com 

teores de ligante iguais ao da mistura convencional de controle (BERTOLLO, 2002). 

 

Segundo BERTOLLO (2002) os resultados dos ensaios de afundamento de trilha de 

roda indicam que a incorporação de  borracha na  granulometria  fina melhora o 

desempenho em termos de resistência à deformação permanente. 

 

As misturas modificadas com borracha triturada de pneu apresentam menores valores de 

módulo de resiliência e de resistência à tração quando comparadas à mistura de 

controle. O módulo de resiliência  diminui com o tamanho e a quantidade de borracha 

adicionada, enquanto a resistência à tração diminui com o aumento no teor de borracha, 

não mostrando diferença significativa de comportamento em função da granulometria 

da borracha (BERTOLLO, 2002). 

 

Segundo SPECHT et al. (2002) a queda acentuada no módulo de resiliência, conjugado 

com uma pequena redução nos valores de resistência á tração, dão indicações de um 

material com maior ductilidade e maior resistência à fadiga. Esta redução no valor do 
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módulo de resiliência está relacionada ao aumento do teor de ligante associado ao 

acréscimo de um material flexível à mistura (borracha). O quociente módulo de 

resiliência/resistência à tração das misturas com borracha indica um melhor 

comportamento à fadiga em relação à mistura de referência. 

 

2.10 Métodos de Dimensionamento de Pavimentos Asfálticos 

 

O dimensionamento de um pavimento tem como objetivo calcular e/ou verificar 

espessuras e compatibilizar os materiais de forma que a vida útil corresponda a um certo 

número projetado de repetições de carga. A vida útil se expressa por um grau 

inaceitável de deterioração, quer sob o aspecto estrutural, quer sob o aspecto funcional. 

O fissuramento generalizado do revestimento asfáltico indica o fim da sua vida útil 

(BENEVIDES, 2000). 

 

O pavimento é uma estrutura complexa, para prever o seu desempenho necessita-se de 

um grande número de simplificações. A formulação para o desenvolvimento do 

dimensionamento dos pavimentos pode ser analisada através de três métodos: 

empíricos, mecanísticos e teóricos-experimentais (BENEVIDES, 2000). 

 

Dois critérios de análise são mais comumente empregados ao dimensionamento (figura 

2.5) (MOTTA, 1991): 

a) Limitar a tensão máxima vertical (σv) atuante no subleito que previne a ruptura 

total do pavimento e a formação do afundamento da trilha de roda por acúmulo 

excessivo de deformação permanente ou plástica. No modelo clássico de 

interpretação de comportamento da estrutura de pavimento define-se o subleito 

como camada mais fraca; 

b) Limitar a deformação máxima de tração (ε t) no revestimento (ou camada 

cimentada), o que previne a ruptura por fadiga compatibilizando as deformações 

elásticas repetidas com a resistência à tração dos materiais. 



 47 

 

Figura 2.5: Esquema mais comum de consideração da tensão e deformação críticas em 

um dimensionamento (MOTTA, 1991). 

 

Segundo MOTTA (1991) os métodos de dimensionamento de pavimentos podem ser 

classificados em três categorias: 

• Métodos empíricos: as espessuras dos pavimentos são função de um índice de 

suporte do subleito; exemplo o que se baseia no CBR do subleito, como o 

adotado pelo DNER. A experiência indica que para determinado valor de CBR 

do subleito é necessário colocar uma determinada espessura de pavimento para 

resistir a cargas de roda determinadas; assim é também o método da Califórnia 

que se baseia no ensaio de valor R do subleito, embora neste método diferentes 

fatores sejam considerados explicitamente (coesão do revestimento, resiliência 

do subleito, pressão de expansão e força de exudação do solo compactado do 

subleito, etc) o que lhe dá um caráter de racionalidade maior que o do CBR na 

sua formulação original; 

• Métodos mecanísticos: quando se analisam tensões e deformações na estrutura 

do pavimento e subleito segundo um modelo matemático, causadas por cargas 

do tráfego, e se estabelecem espessuras total e das camadas em função das 

propriedades mecânicas dos materiais dos pavimentos; 

• Métodos consolidados ou catálogo de estruturas: que usa a experiência 

comprovada e apoiada por considerações mecanísticas e se traduz em 

recomendações de perfis de pavimentos com determinados materiais de 

construção de um catálogo de estruturas. Representam a consolidação de 

experiência sistematizada com racionalidade, por vezes restrita a regiões de 

extensão limitada (a de um estado do Brasil, ou Bélgica, França, etc.). 

      Revestimento 

Base 

Sub-base 

εt 

 σv 
Subleito 

P 
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Os métodos empíricos se baseiam em experiências repetidas no campo e têm como 

objetivo definir espessuras das camadas que garantam o critério de ruptura por 

deformação permanente. O mais representativo foi desenvolvido por O. J. Porter, 

engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagem da Califórnia, EUA. Sendo 

conhecido como método Califórnia e posteriormente como do USACE (Corpo de 

Engenheiros do Exército dos EUA), é um método baseado no ensaio de CBR e foi ponto 

de partida para a evolução da engenharia rodoviária mundial. O método consiste em 

dimensionar uma estrutura (espessura) de pavimento em função do CBR do subleito de 

modo a proteger o subleito de ruptura ou deformações excessivas.   

 

No Brasil o DNER em 1961 adotou um método de dimensionamento de pavimentos 

baseado em uma espessura total que levava em consideração o CBR do subleito e a 

carga por roda, com o CBR corrigido pelo índice de grupo (IG), sendo denominado 

índice de suporte (IS). Em 1966 o Eng.º Murilo Lopes de Souza do DNER apresentou 

uma revisão deste método, mantendo, porém, as idéias gerais do trabalho de Porter, das 

mudanças introduzidas pelo USACE e no trabalho posterior de W. J. Turnbull, C.R. 

Foster e R. G. Ahlvin em 1962, que estabeleceu uma relação entre o CBR e a espessura 

do pavimento em relação à carga P de acordo com a expressão 2.14 (SOUZA, 1966). 

 

2
1

p

1

CBR56,5

1
Pt 















π
−=                                                                                                       

(2.14) 

onde: 

t – espessura total (100%) do pavimento, necessária para 5.000 coberturas de carga, em 

centímetro (cm); 

P – carga de roda simples equivalente em Newton (N); 

p – pressão de contato em N/cm2. 

 

Nos métodos mecanísticos atuais as tensões e deformações ainda são analisadas de 

acordo com a teoria da elasticidade aplicada a meios que não são perfeitamente elásticos 

como solos e misturas asfálticas e as espessuras das camadas do pavimento são 

dimensionadas pela análise das tensões e deformações utilizando programas 
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computacionais. Sua fundamentação está baseada em teorias clássicas tais como 

(MEDINA, 1997): 

• A teoria de Boussinesq (Joseph Boussinesq, França, 1885) – considera um 

meio semi- infinito, elástico, homogêneo e isotrópico, com forças aplicadas na 

superfície; 

• A teoria de Burmister (Donald M. Burmister, EUA, 1943) – teoria do sistema 

de duas camadas, a primeira sendo o pavimento e a segunda semi- infinita o 

subleito. Os materiais são elásticos, isotrópicos e homogêneos; 

• A teoria de Odermark (Nils Odermark, Suécia, 1949) – teoria das espessuras 

equivalentes, que permite reduzir um sistema de duas ou mais camadas a outro 

uniforme, e outros. 

 

2.10.1 Programas Computacionais Utilizados na Análise dos Pavimentos 

 

A Mecânica dos Pavimentos apresentou grande desenvolvimento com o uso dos  

programas computacionais, que propiciaram a superação das dificuldades matemáticas 

na aplicação das teorias da elasticidade de Boussinesq, Burmister, Odemark, 

Westergaard, que são aplicadas na análise dos modelos elásticos aplicados à 

pavimentação.  

 

Os vários programas disponíveis permitem a análise do comportamento quanto à 

linearidade ou não linearidade dos materiais betuminosos, granulares e coesivos que 

compõem as camadas do pavimento, na obtenção das tensões e deformações no subleito 

e nas diferentes camadas do pavimento. 

 

Quanto ao comportamento elástico linear, o módulo de resiliência de um determinado 

material se mantém constante ao longo de toda a espessura e horizontal da camada 

constituída pelo mesmo, ou seja, o valor do módulo de resiliência deste material não 

apresenta variação ao longo de toda a sua altura, com o estado de tensões a que o 

mesmo está submetido.  

 

A figura 2.6 representa de forma genérica o comportamento elástico-linear de um 

material de pavimento. 
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           Figura 2.6: Comportamento elástico linear. 

 

Quanto ao comportamento elástico não- linear, o módulo de resiliência de um 

determinado material, pode variar ao longo de toda a espessura da camada constituída 

pelo mesmo, ou seja, o valor do módulo de resiliência deste material pode não ser 

constante ao longo de toda a sua altura e também horizontalmente, sendo então 

dependente do estado de tensões a que o mesmo está submetido.  

 

A Figura 2.7 representa de forma genérica o comportamento elástico-não linear de um 

material de pavimento. 

                                  
                          Figura 2.7: Comportamento elástico não-linear. 

 

 

Segundo DAROUS (2003) entre os programas para cálculo de tensões e deformações 

em sistemas de camadas elásticas citam-se: 

� Bistro e Bisar - Shell; 

� Elsym 5 - Chevron; 

� Alize III - Laboratoire Central des Ponts et Chausses; 

� Kenlayer - Universidade de Kentucky; 

� JULEA - Uzan (1978); 

� FEPAVE - Berkeley (1968), utilizado pela COPPE/ UFRJ desde 1973; 

� MECAF 3D - Régis Martins Rodrigues - origem Booker e Small; 

� PAVE - Franco (2000); 

σ 

ε 

σ 

ε 
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� ILLI - PAVE - Universidade de Illinois; 

� SENOL - Universidade de Nottingham - Inglaterra, e 

� CRACKTIP - Universidade de Ohio - EUA. 

 

Alguns programas utilizam métodos aproximados de cálculo e permitem que sejam 

assumidas hipóteses de descontinuidade. Outros permitem considerar mais de um tipo 

de carregamento, e outros ainda consideram a não linearidade na elasticidade dos 

materiais (DAROUS, 2003). 

 

Os programas mais conhecidos no Brasil são (DAROUS, 2003): 

ELSYM5 - utiliza a técnica de diferenças finitas, permite dez tipos de carregamentos, 

cinco subcamadas e considera atrito variável entre as camadas e módulo de resiliência 

elástico linear; 

FEPAVE - utiliza o método dos elementos finitos e permite a hipótese elástica-não 

linear para as camadas do pavimento (MR = VAR. = elástico não- linear); 

PAVE - semelhante ao FEPAVE, porém incorporando abordagem probabilística para 

análise e projeto de pavimentos. Adota os modelos de desempenho desenvolvidos para 

os materiais de pavimentação utilizados no Brasil, calibrados para as condições 

brasileiras de clima. Inclui análise de confiabilidade do desempenho do pavimento a 

partir de estudo de sensitividade das variáveis do modelo de forma a determinar as 

variáveis com maior contribuição na variância das soluções geradas (variáveis 

estocásticas), método de Rosenblueth. Permite a hipótese elástica- linear;  

KENLAYER - Permite a hipótese elástica não- linear para as camadas do pavimento 

(MR = VAR. = elástico não- linear). 

 

Segundo Medina (1997) a teoria de Boussinesq apresenta uma certa discrepância entre 

as deflexões medidas no campo e os valores calculados através de suas expressões, 

sendo considerada inadequada adequada a estruturas típicas de pavimentos, estruturas 

estas que se constituem de camadas estratificadas. 

 

Para uma correta aplicação de qualquer programa é preciso se conhecer os fundamentos 

de cada um e checar a aplicabilidade dos mesmos por comparação com medidas de 

campo ou instrumentação. Os valores obtidos nas análises por programas 
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computacionais e por métodos empíricos, podem divergir por uso incorreto dos 

programas, que podem levar a resultados incompatíveis (BENEVIDES, 2000). 

 

Os programas mais usados atualmente no Brasil, são: ELSYM5 (Elastic Layered 

System) que utiliza o método das diferenças finitas; FEPAVE2 (Finite Element Analysis 

of Pavement) que utiliza o método dos elementos finitos e o MCF, que utiliza o método 

das camadas finitas. 

 

2.10.1.1 Programa Computacional ELSYM5 

 

O programa ELSYM5 foi desenvolvido na Universidade de Berkeley, Califórnia, EUA. 

Este modelo, tem como base as fórmulas teóricas generalizadas em 1943 por Burmister, 

admitindo até cinco camadas superpostas e permite o cálculo das tensões, 

deslocamentos e deformações para um sistema tridimensional de camadas elásticas. O 

programa fornece as tensões horizontais, verticais e de cisalhamento máximo, assim 

como as tensões principais em qualquer ponto do sistema. Os carregamentos são 

recebidos de uma ou mais cargas aplicadas uniformemente sobre uma área circular (até 

dez rodas simples), na superfície do sistema (BENEVIDES, 2000). 

 

Os dados de entrada do programa são fornecidos em função das variáveis de 

caracterização do material, variáveis do carregamento, e informações das camadas do 

sistema. 

 

As variáveis do carregamento são: cargas em kgf; tensão em kgf/cm² e o raio da área 

carregada em cm, podendo ser usado como entrada duas dessas variáveis e o programa 

calcula a terceira.  

 

As diversas camadas são caracterizadas por suas espessuras, módulos de elasticidade e 

coeficientes de Poisson. As camadas estendem-se horizontalmente, têm espessuras 

uniformes, módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson constantes. São utilizadas 

as coordenadas retangulares do sistema cartesiano XYZ, tendo como plano XY e Z=0, a 

parte superior onde as cargas são aplicadas, com o eixo Z estendendo-se verticalmente 

da superfície do sistema para baixo. As camadas são numeradas de cima para baixo a 

partir do revestimento. 



 53 

 

Os materiais das camadas são homogêneos, isotrópicos e elásticos. As camadas são 

consideradas infinitas no sentido transversal, com profundidade finita e a camada 

inferior na horizontal e na vertical, infinita (ou presença de camada rígida). 

 

Os dados de saída calculados por ponto, são: tensões normais, cisalhantes e principais; 

deslocamentos e deformações normais, cisalhantes e principais. As tensões, 

deformações e deslocamentos são considerados positivos quando de tração e negativos 

quando de compressão. 

 

2.10.1.2 Programa Computacional FEPAVE2 

 

O programa foi desenvolvido na Universidade de Berkeley, Califórnia, USA em 1965 e 

modificado em 1968 por Duncan, Monismith e Wilson, para possibilitar a análise das 

estruturas axissimétricas de pavimentos flexíveis e através da análise não- linear adaptar 

os tipos de módulos dependentes da temperatura e do estado de tensões (SILVA,1995). 

 

Em 1973 o FEPAVE foi doado a COPPE/UFRJ, e desde então o programa tem sido 

difundido no Brasil, sendo utilizado como importante ferramenta em inúmeras teses de 

mestrado e doutorado, e estudos de trechos.  

 

O programa permite o cálculo na hipótese de não- linearidade elástica das estruturas, 

permitindo a entrada dos módulos de resiliência no formato dos diversos modelos 

definidos nos ensaios de laboratório para determinação da relação tensão e deformação. 

 

Deve-se a MOTTA (1991) as adaptações ao programa FEPAVE, possibilitando seu uso 

em computadores do tipo PC, já que antes era restrito a “main-frames” e a SILVA 

(1995) a atual versão do FEPAVE. 

 

O programa FEPAVE  é um programa de elementos finitos para análises axissimétricas 

lineares e não- lineares. Utiliza elementos quadrangulares formados por quatro 

elementos triangulares de deformação constante CST (Constant Strain Triangle). A 

carga de uma roda é considerada distribuída uniformemente em uma área circular na 

superfície. Para análises não- lineares emprega a técnica incremental, subdividindo a 
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carga da roda em incrementos iguais, sendo que o numero de quatro incrementos tem se 

mostrado suficiente Vários modelos de módulo de resiliência são considerados para os 

solos das diversas camadas (máximo 12), sendo também admitido que o comportamento 

do material betuminoso do revestimento pode variar com a temperatura. A influência 

das tensões geradas pelo peso próprio (gravitacionais) pode ser incluída nas análises 

efetuadas (TONIAL, 2001). 

 

Os valores obtidos do programa, que são comparados com os admitidos, se referem aos 

principais parâmetros de controle, que são: tensão vertical no subleito (em função do 

controle das deformações plásticas) e a tensão ou deformação à tração no revestimento 

(em função do controle de fadiga) (DAROUS, 2003). 

 

O FEPAVE tem como vantagens analisar axialmente e radialmente materiais de 

características variáveis, podendo em função da temperatura, variar o módulo dos 

materiais asfálticos e também analisar o comportamento elástico não- linear das camadas 

granulares e coesivas, além do comportamento elástico linear. Possui este programa a 

desvantagem de admitir a aplicação de uma única carga relativa à roda simples. O caso 

de roda dupla pode ser simulado através de superposição de efeitos, nos pavimentos de 

comportamento elástico linear, ou aproximadamente nos de comportamento elástico 

não- linear (DAROUS, 2003). 

 

Os dados de entrada do programa FEPAVE são: 

1. Com relação às cargas: pressão do pneu e raio da carga, considerada circular e 

uniformemente distribuída; 

2. Com relação às camadas e seus materiais constituintes: quantidade, espessuras, 

coeficientes de Poisson, modelo de comportamento de cada material, valores de Ki 

para os modelos determinados e densidade de cada material empregado, e 

3.   Malha de elementos finitos e restrições de fronteira e carregamento. 

 

Os dados de saída do programa FEPAVE são: 

1. Deslocamentos radiais e axiais de cada nó, e 

2. As tensões: radial (ór); vertical (óz); tangencial (óè); cisalhante (ôrz = ôzr); principal 

maior (ó1); principal menor (ó3); octaédrica normal (óoct) e octaédrica cisalhante (ôoct). 
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A modelagem da relação tensão-deformação para cada tipo de material usual em 

pavimentos flexíveis é possível através das equações apresentadas na tabela 2.9, que são 

escolhidas em função do tipo de comportamento definido nos ensaios triaxiais 

dinâmicos. No caso de materiais betuminosos a prática mais comum é adotar o módulo 

constante de comportamento elástico- linear embora o FEPAVE também permita a 

adoção do modelo MR = f(T oC) (DAROUS, 2003). 

 

Na saída dos resultados pode-se optar pela impressão dos valores de interesse imediato 

no dimensionamento (MOTTA, 1991): 

• Deflexão: adota-se o deslocamento vertical na superfície, correspondente ao raio 

igual a 16 cm multiplicado por dois para simular a roda dupla do eixo padrão e 

comparação com resultados de medições de campo; 

• Deformação específica de tração: é calculada para a linha inferior da camada de 

revestimento, considerando-se a diferença de deslocamentos radiais entre o eixo 

de simetria da carga e a coluna mais próxima, dividida pela distância entre os 

nós. Admite-se que sob uma das cargas este parâmetro é maior que no ponto de 

simetria entre as duas cargas do eixo padrão; 

• Diferença de tensões no revestimento: para simular o que ocorre no ensaio de 

compressão diametral, calcula-se este parâmetro como a diferença entre a tensão 

vertical e a tensão radial do primeiro elemento sob a carga, na linha inferior do 

revestimento; 

•  Tensão vertical no subleito: como as tensões no programa são calculados no 

centro de cada elemento, admitiu-se como critério para este parâmetro a média 

dos valores calculados para os elementos mais próximos do centro da carga, da 

linha de elementos imediatamente acima do subleito e o imediatamente abaixo 

da cota do subleito.  

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Tabela 2.9: Modelos para entrada do módulo de resiliência existentes no FEPAVE, 

para cálculo das tensões e deformações (DAROUS, 2003). 

CLASSE MODELO COMPORTAMENTO 

0 MR = f (TºC) 
Elástico em função da 

temperatura 

1 MR = k1 ó3 k2 Granular 

2 MR = k2 + k3 (k1-ód), para ód < k1 
MR = k2 + k4 (ód-k1), para ód > k1 Coesivo Bi- linear 

3 MR = Constante Elástico linear 

4 MR = k2 + k3 (k1-ód) ó3 k5, para ód < k1 
MR = k2 + k4 (ód-k1) ó3 k5, para ód > k1 Combinado 

5 MR = k1 è k2 Granular f (è) 

6 MR = k1 ód k2 Coesivo f (ód) 

7 MR = k1 ó3 k2 ód k3 Composto f (ó3, ód) 

 

 

A figura 2.8 apresenta o fluxograma do programa FEPAVE segundo MOTTA (1991). 
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Figura 2.8: Fluxograma do programa FEPAVE (MOTTA, 1991). 

 

2.10.2 Principais Métodos de Dimensionamento de Pavimentos Utilizados no Brasil 

 

2.10.2.1 Método Empírico do DNER 

 

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais granulares (solos, britas), que 

compõem as camadas do pavimento, é definida pelo ensaio de CBR, de acordo com o 

método de ensaio DNER-ME 049/94. O subleito e as diferentes camadas do pavimento 
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devem ser compactadas de acordo com valores fixados nas “Especificações Gerais” do 

DNER. 

 

Os materiais do subleito devem apresentar CBR ≥ 2% e expansão≤ 2%, medida no 

ensaio de CBR.  

 

Os materiais granulares empregados nas camadas do pavimento são classificados em: 

materiais para reforço do subleito, materiais para sub-base e materiais para base, e 

devem atender os seguintes pré-requisitos: 

a)  Materiais para reforço do subleito: 

• CBR maior que o do subleito; 

• Expansão ≤ 1% 

b) Materiais para sub-base: 

• CBR ≥ 20% 

• IG = 0 (Índice de Grupo) 

• Expansão ≤ 1% 

b) Materiais para base: 

• CBR ≥ 80% (para N ≤ 5 . 106 podem ser empregados materiais com CBR 

≥ 60%. 

• Expansão ≤ 0,5% 

• Limite de Liquidez  (LL) ≤ 25% 

• Índice de Plasticidade (IP) ≤ 6% 

 

Se LL > 25 e IP > 6 o material só deve ser empregado na base, se o equivalente de areia 

(EA) > 30%. 

 
Os coeficientes de equivalência estrutural para os materiais que compõem as camadas 

do pavimento são designados genericamente por K; e tem os seguintes valores usuais: 

• Revestimento: KR = 2,0; 

• Base                KB = 1,0; 

• Sub-base         KSB = 1,0; 

• Reforço           KRef = 1,0. 

 



 59 

As espessuras mínimas do revestimento betuminoso, fixadas em função do número N, 

indicadas na tabela 2.10, visam proteger as bases, especialmente granulares, dos 

esforços impostos pelo tráfego. A espessura e a qualidade do revestimento influem no 

comportamento conjunto da estrutura do pavimento, principalmente quanto aos esforços 

de tração sob repetição de cargas nas camadas superiores, mas isto não é explicitamente 

considerado neste método. 

 

No dimensionamento a espessura total do pavimento (Hm) é determinada através do 

gráfico da figura 2.9, em função do CBR do subleito e do número N. As demais 

espessuras Hn  e H20 são determinadas em função do CBR do reforço do subleito e da 

sub-base.  

 

 

 
Figura 2.9: Determinação da espessura do pavimento em função do número N e do 

CBR (DNER, 1996). 

 

A figura 2.10 mostra esquematicamente as espessuras das camadas do pavimento. 
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Tabela 2.10: Espessuras mínimas do revestimento betuminoso em função do número N 

(DNER, 1996). 

N ≤ 106 Tratamentos Superficiais Betuminosos 

106 < N ≤ 5 . 106 Concreto Betuminoso com 5,0 cm de espessura 

5 . 106 < N ≤ 107 Concreto Betuminoso com 7,5 cm de espessura 

107 < N ≤ 5 . 106 Concreto Betuminoso com 10,0 cm de espessura 

N > 5 . 107 Concreto Betuminoso com 12,5 cm de espessura 

 

 

Figura 2.10: Representação esquemática das espessuras das camadas do pavimento 

(DNER, 1996). 

 

Para o cálculo das espessuras da base (B), da sub-base (h20) e do reforço do subleito (hn) 

são utilizadas as seguintes inequações: 

R KR + B KB � H20                                                                                                 (2.14) 

R KR + B KB + h20 KS � Hn                                                                                    (2.15) 

R KR + B KB + h20 KS + hn KRef � Hm                                                                   (2.16) 

 

Na simbologia utilizada no dimensionamento do pavimento, Hm define a espessura total 

do pavimento necessária para proteger o material com CBR = m e Hn  a espessura da 

camada para proteger o material com CBR = n. Mesmo que o CBR da sub-base seja 

superior a 20%, a espessura do pavimento necessária para protegê- la é determinada 

como se este valor fosse 20% e, por esta razão, usam-se sempre os símbolos  H20 e h20 

para designar a espessura do pavimento sobre a sub-base e a própria espessura da sub-

base, respectivamente. Os símbolos B e R designam, respectivamente, as espessuras da 

base e do revestimento (PINTO e PREUSSLER, 2002). 

 

CBR � 20%  

 CBR = n 

 CBR � 80% 

 CBR = m 
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2.10.2.2 Método da Resiliência Desenvolvido na COPPE/UFRJ para Pavimentos 

Novos 

 

O método da resiliência da COPPE/UFRJ para dimensionamento de pavimentos 

flexíveis foi desenvolvido pela prof.ª Laura M. G. da Motta em 1991 como resultado da 

sua tese de doutorado.  

 

A utilização de ensaios dinâmicos na caracterização de materiais de pavimentação e a 

análise não linear de sistemas em camadas, proporcionam os melhores parâmetros de 

projeto e a consideração mais racional de dimensionamento. E, também, que a 

variabilidade dos parâmetros dos materiais e de projeto deve estar presente na 

consideração de um método de dimensionamento racional, já que todos os fatores são 

probabilísticos e não determinísticos, como são considerados nos métodos empíricos 

(MOTTA, 1991).  

 

O método mecanístico incorpora novos ensaios de materiais de pavimentação, métodos 

racionais de cálculo de tensão-deformação nas diversas camadas, influências 

climatológicas, conceitos de serventia e desempenho e parâmetros de tráfego, em que 

são consideradas as incertezas e a variabilidade de cada um, resultando num tratamento 

probabilístico. Enquanto o desempenho é a habilidade do pavimento servir ao tráfego de 

forma satisfatória ao longo de um período de tempo, a serventia determina, através de 

um índice, as condições de tráfego no pavimento em uma certa data (BENEVIDES, 

2000). 

 

Nos revestimentos, o método da COPPE/UFRJ utiliza o módulo de resiliência ao invés 

da estabilidade Marshall usado no método determinístico do DNER. Os ensaios de 

compressão diametral determinam os módulos de resiliência (MR) e a resistência a 

tração estática (RT), enquanto o número N admissível para o dimensionamento é obtido 

no ensaio de fadiga, fator determinante no fissuramento dos pavimentos brasileiros 

(BENEVIDES, 2000). 

 

O dimensionamento então nada mais é do que a seleção de materiais e espessuras das 

diversas camadas do pavimento, de tal maneira que, as tensões de tração do 
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revestimento e as tensões verticais no subleito suportem um determinado número 

estabelecido de passagens de uma carga padrão, antes que ocorram trincas por fadiga ou 

um determinado afundamento máximo estabelecido na trilha de roda (TONIAL, 2001). 

 

A figura 2.11, reproduzida de MOTTA (1991), mostra através de um fluxograma os 

passos que devem ser seguidos na definição de um pavimento de acordo com o método 

da resiliência da COPPE/UFRJ. 

 

 
Figura 2.11: Esquema do método de dimensionamento pela resiliência da 

COPPE/UFRJ (MOTTA, 1991). 

 

 
 

Parâmetros 
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das espessuras 

Satisfaz 
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vida útil 

Fatores Ambientais Tráfego Materiais Disponíveis Técnicas Construtivas 
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CAPÍTULO 3 
 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 
 

3.1. Estudo e Caracterização dos Materiais Utilizados no Concreto Betuminoso 

Usinado  a Quente Convencional e Modificado com Adição de Borracha 

 

Os materiais utilizados nesta pesquisa são usados rotineiramente nos revestimentos 

asfálticos da cidade do Recife. 

 

Segundo PATRIOTA (2003) as dosagens de CBUQ realizadas na Cidade do Recife, 

utilizando materiais com as mesmas características e procedência dos materiais 

utilizados nesta pesquisa, apresentam um teor médio de CAP de 6,0%. 

 

3.1.1 Agregados  

 

Foram utilizados nesta pesquisa agregados britados: brita 3/4” (19,0mm), brita 1/2” 

(12,7mm) e pó-de-pedra, de natureza granítica, provenientes da Pedreira Líder 

localizada na Muribeca, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. 

 

A tabela 3.1 apresenta as características granulométricas dos agregados utilizados. 

 

A tabela 3.2 apresenta os resultados dos ensaios de densidade real, abrasão Los Angeles,  

equivalente de areia e adesividade dos agregados utilizados nesta pesquisa. 

 

Os resultados do ensaio de desgaste por abrasão Los Angeles dos agregados e de 

equivalente de  areia  do  pó-de-pedra, atendem  aos  valores  indicados na especificação  

DNER-ES 313/97, que são Los Angeles ≤ 40 %  e Equivalente de areia ≥ 55 %. 

 

Os agregados apresentaram má adesividade ao ligante asfáltico, segundo os métodos 

DNER-ME 078/94 e DNER-ME 079/94, podendo esse resultado ser enganoso visto que 

este material tem sido empregado em obras na cidade e a mistura asfáltica no campo 

apresenta características de boa adesividade. Em vista disso, foram realizados ensaios 
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complementares com misturas compactadas  (determinação da resistência da mistura 

asfáltica compactada ao dano por umidade induzida – AASHTO T 283/89), cujos 

resultados apresentados no item 4.2.5 do capítulo 4 indicam que a mistura compactada 

não apresenta problemas de adesividade entre o agregado e o ligante. 

 
Tabela 3.1: Granulometrias dos agregados utilizados nesta pesquisa. 

Brita 3/4" (19mm) Brita 1/2" (12,7mm) Pó-de-pedra
3/4"  (19,1mm) 100,00 100,00 100,00
1/2"  (12,7mm) 57,00 100,00 100,00
3/8"  (9,52mm) 31,20 76,70 100,00
N.º 4  (4,8mm) 3,00 5,30 97,20
N.º 8  (2,4mm) 0,50 0,80 68,70
N.º 10 (2,0mm) 0,50 0,80 68,50
N.º 16 (1,18mm) 0,40 0,60 54,70
N.º 30 (0,6mm) 0,30 0,50 42,70
N.º 40 (0,42mm) 0,20 0,50 36,80
N.º 50 (0,30mm) 0,20 0,40 27,30
N.º 80 (0,18mm) 0,20 0,40 18,40
N.º 200 (0,075mm) 0,10 0,20 8,70

% Passando, em peso
Análise Granulométrica (DNER-ME 083/98)

Abertura das Peneiras

 

 
 
Tabela 3.2: Resultados dos ensaios densidade real, abrasão Los Angeles, equivalente de 

areia e adesividade, dos agregados utilizados na pesquisa. 

Materiais

Brita 3/4" (19mm) Brita 1/2" (12,7mm) Pó-de-pedra

Densidade Real (DNER-ME 081/94 e 084/95) 2,738 2,721 2,703

Los Angeles (DNER-ME 035/98) 32,5 38,5 -

Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) - - 95,0

Adesividade (DNER-ME 078/94 e 079/94) Não Satisfatória

Ensaios

 

 

3.1.2 Material de Enchimento 

 

O fíler de natureza calcária, utilizado nesta pesquisa é proveniente da Beccal, localizada 

em Gravatá/PE. A tabela 3.3 apresenta as características do material de enchimento 

(fíler). 
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Tabela 3.3: Características do material de enchimento (fíler) utilizado nesta pesquisa.  

Abertura Percentagem Passando Densidade Real
das Peneiras (em peso) (DNER-ME 085/94)

N.º 80 (0,18mm) 100,00

N.º 200 (0,075mm) 83,00
2,920

 

 

3.1.3 Ligante Asfáltico 

 

O ligante asfáltico utilizado neste  trabalho  é classificado como  CAP 50/60  e  tem uso    

rotineiro na região nordeste do Brasil e particularmente no estado de Pernambuco. Foi 

fornecido pela LUBNOR (Fortaleza/CE) e atende as especificações indicadas na tabela 

2.1 do capítulo 2. Na tabela 3.4 são apresentadas as características do CAP 50/60, 

conforme caracterização fornecida pela LUBNOR, através do certificado de ensaio n.º 

1218-03 S. A figura 3.1 apresenta o gráfico da relação temperatura versus viscosidade 

do CAP utilizado neste estudo (Laboratório da EMLURB). 
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Figura 3.1: Relação Viscosidade versus Temperatura do CAP utilizado neste estudo. 
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Tabela 3.4: Características do CAP utilizado neste estudo.                   

Características Método Especificação Resultado
Penetração (0,1mm) ASTM D 5 50 a 60 60
Ductilidade a 25ºC, cm ASTM D 113 60 mín. >150
ECA - % da penetração original X 021 50 mín. 63
ECA - Variação de massa (%) ASTM D 1754 1,0 máx. 0,2
Índice de suscetibilidade térmica X 018 (-1,5 a +1,0) -1,3
Ponto de Fulgor (ºC) ASTM D 92 235 mín. 298
Solubilidade em tricloroetileno (%) ASTM D 2042 99,5 mín. 100
Viscosidade Saybolt Furol a 135ºC, s ASTM E 102 110 mín. 208
Aquecimento a 175ºC X 215 Não Espuma Não Espuma

 

 

3.1.4 Borracha 

 

A borracha utilizada nesta pesquisa é resíduo proveniente da recauchutagem de pneus 

de caminhões. Foi fornecida  pela RSE  Recapadora, localizada na  Av. Recife, 5538C, 

Recife/PE. Tendo em vista apresentar partículas maiores que 9,5 mm (3/8”), foi 

peneirada na peneira de N.º 10 (2,00mm), para ser utilizada como agregado miúdo. A 

tabela 3.5 apresenta a distribuição granulométrica e a densidade real da borracha 

utilizada nesta pesquisa. 

 

Tabela 3.5: Características da borracha utilizada na pesquisa. 

Abertura das Peneiras Percentagem Passando Densidade Real

(em peso)
N.º 10 (2,0mm) 100,0

N.º 16 (1,18mm) 53,9
N.º 30 (0,60mm) 16,3
N.º 40 (0,42mm) 10,6 1,123

N.º 50 (0,30mm) 6,0
N.º 80 (0,18mm) 1,8
N.º 200 (0,075mm) 0,2

Granulometria

 
 

A determinação da densidade real da borracha foi efetuada através do ensaio de 

deslocamento de fluido (querosene) à temperatura de 25ºC, procedimento adotado por 

ser de fácil execução e apresentar acurácia.  
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3.2 Procedimentos Adotados 

 

O presente trabalho se desenvolveu na sua totalidade em laboratório. No laboratório da 

EMLURB foram determinadas as misturas e a moldagem dos corpos-de-prova, 

realizados os ensaios estabilidade e fluência Marshall, resistência à tração por 

compressão diametral e resistência de mistura compactada ao dano por umidade 

induzida. No laboratório de materiais de construção da Universidade Católica de 

Pernambuco – UNICAP foi realizado o ensaio Cantabro. No laboratório da 

COPPE/UFRJ foram realizados os ensaios de módulo de resiliência e vida de fadiga. 

 

Foi utilizado o método Marshall de misturas asfálticas a quente (DNER ME 043/95), 

para a moldagem dos corpos-de-prova, para definição do teor de projeto. Foi adotada 

uma mesma curva granulométrica de agregados e de borracha e, a partir, destas foram 

executados quatro traços de concreto asfáltico, variando o teor de borracha.  

 

O traço executado sem adição de borracha foi denominado de “dosagem de referência”. 

Nos outros três traços restantes foram empregados três diferentes percentuais de 

borracha triturada de pneus, denominados: B1 (dosagem com 1% de borracha), B2 

(dosagem com 2% de borracha) e B3 (dosagem com 3% de borracha), sendo 

denominados estes traços de “dosagens experimentais”. 

 

De acordo com o método Marshall de misturas asfálticas a quente, foram adotados para 

a mistura convencional (CBUQ), diferentes teores de cimento  asfáltico, de modo a se 

obter o teor de ligante de projeto. As dosagens experimentais (com adição de borracha), 

foram comparadas com a dosagem de referência (sem adição de borracha). Todos os 

traços utilizaram a mesma curva granulométrica de agregados, a mesma curva 

granulométrica de borracha e o mesmo tipo de cimento asfáltico de petróleo (CAP). 

 

Para a compactação dos corpos-de-prova foram utilizados cilindros padronizados, de 

acordo com o  método Marshall, com 100mm (4”) de diâmetro e 63,5±1,3mm de altura. 

 

As misturas das dosagens experimentais (com adição de borracha) foram colocadas em 

estufa  a 150ºC para digestão da borracha, por duas horas antes de serem submetidas à 
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compactação, bem como para simular o envelhecimento a curto prazo, ou seja entre a 

produção, o transporte, lançamento e compactação na pista. 

 

Foram moldados 120 corpos-de-prova com a dosagem denominada de referência (sem 

adição de borracha) com quatro teores de CAP, sendo 30 corpos-de-prova para cada 

teor. 

 

Foram moldados 360 corpos-de-prova com a dosagem experimental (com adição de 

borracha) com quatro teores de CAP e três teores de borracha sendo 30 corpos-de-prova 

para cada teor. 

 

Como citado anteriormente, segundo PATRIOTA (2003) as dosagens de CBUQ 

realizadas utilizando materiais com as mesmas características e procedência dos 

materiais utilizados nesta pesquisa, apresentam um teor médio de CAP de 6,0% e, 

considerando, também, segundo EMLURB (2003) que na composição da mistura 

asfáltica, na cidade do Recife, o teor de CAP fica em torno de 6,0% e representa 50% do 

custo total da mistura, buscou-se com esta pesquisa avaliar qual mistura experimental 

B1, B2 ou B3, apresentaria melhor comportamento mecânico quando comparado com a 

mistura de referência e mantivesse o custo igual ao da mistura convencional.  

 

Tomando como referência os parâmetros estabelecidos no método Marshall (DNER-ME 

043/95), com os dados relativos à resistência a tração por compressão diametral (DNER 

ME-138/94), módulo de resiliência (DNER-ME  133/94), vida de fadiga, foram 

definidas: uma mistura convencional ótima com 6,0% de CAP (sem adição de borracha) 

e uma mistura experimental ótima (com 6,0% de CAP e teor de borracha otimizado). 

 

Finalmente com os dados de comportamento à fadiga e com o módulo de resiliência 

foram efetuados dimensionamentos hipotéticos, analisando as tensões e deformações do 

programa através FEPAVE2, com o objetivo de estabelecer uma relação de 

comportamento estrutural e relação custo-benefício entre as misturas otimizadas. 
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3.3 Projeto das Misturas 

 

3.3.1 Enquadramento Granulométrico das Dosagens Segundo DNER-ES 313/97  

 

Para definição das dosagens tomou-se como referência a especificação de CBUQ do 

DNER-ES 313/97. A dosagem de referência apresentou enquadramento nas faixas “B” e 

“C” da especificação DNER-ES 313/97, podendo ser utilizada  como camada de ligação 

e/ou de rolamento.  

 

A tabela 3.6 apresenta as faixas granulométricas para composição do CBUQ de acordo 

com a especificação DNER-ES 313/97. 

 

Tabela 3.6: Faixas granulométricas para CBUQ segundo DNER-ES 313/97. 

 Peneira de Malha Quadrada    Faixas granulométricas - % Passando (em peso) Tolerâncias Fixas

Discriminação Abertura (mm) A B C de Projeto

2” 50,8 100 - - -
1 1/2” 38,1 95-100 100 - ± 7%

1” 25,4 75-100 95-100 - ± 7%
3/4” 19,1 60-90 80-100 100 ± 7%

1/2” 12,7 - - 85-100 ± 7%
3/8” 9,5 35-65 45-80 75-100 ± 7%

N° 4 4,8 25-50 28-60 50-85 ± 5%
N° 10 2 20-40 20-45 30-75 ± 5%
N° 40 0,42 10-30 10-32 15-40 ± 5%

N° 80 0,18    5-20   8-20   8-30 ± 2%
N° 200 0,075  1-8 3-8   5-10 ± 2%

Betume solúvel no CS2 (+) % 4,0 - 7,0 4,5 - 7,5 4,5 - 9,0

Camada de Camada de Camada ± 0,3%

Ligação Ligação e de

(Binder) Rolamento Rolamento
Camadas

 

A incorporação da borracha foi feita considerando-a como mais um agregado da 

mistura, substituindo parte  do agregado miúdo (pó-de-pedra) na mesma proporção da 

adição de borracha, não levando em conta a diferença de densidade uma vez que se 

procurou incorporar a borracha mantendo-se o mesmo arranjo granulométrico da 

dosagem de referência. A granulometria da mistura agregado pétreo com a borracha 

adicionada manteve o mesmo enquadramento nas faixas “B” e “C” da especificação 

DNER-ES 313/97. 
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A tabela 3.7 apresenta a composição dos materiais utilizados nas misturas de referência 

e experimentais com borracha triturada de pneu (B1, B2 e B3). 

 

A tabela 3.8 apresenta a composição granulométrica da faixa “C” da especificação 

DNER-ES 313/97, a composição granulométrica da dosagem de referência (sem adição 

de borracha) e das dosagens experimentais com 1%, 2% e 3% de borracha. 

 

Tabela 3.7: Composição percentual dos materiais utilizados nas misturas de referência 

e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

        Composição (% em peso)
Brita 3/4" (19mm) Brita 12" (12,7mm) Pó-de-Pedra Filer Borracha CAP

Referência 18,80 23,50 48,88 2,82  - 6,00
Experimental B1 18,80 23,50 47,94 2,82 0,94 6,00
Experimental B2 18,80 23,50 47,00 2,82 1,88 6,00

Experimental B3 18,80 23,50 46,06 2,82 2,82 6,00

Mistura

 

Tabela 3.8: Composições granulométricas da dosagem de referência (sem adição de 

borracha) e experimentais (com adição de borracha). 

Faixa  "C" da

Abertura Referência Especificação

das Peneiras (sem borracha) 1% 2% 3% DNER ES 313/97

1" (25,4mm) 100,0 100,0 100,0 100,0 100

3/4" (19,1mm) 100,0 100,0 100,0 100,0 100

1/2" (12,7mm) 91,4 91,4 91,4 91,4 85 - 100

3/8" (9,52mm) 80,4 80,4 80,4 80,4 75 - 100

N.º 4 (4,8mm) 55,5 55,5 55,5 55,6 50 - 85

N.º 8 (2,4mm) 39,0 39,3 39,7 40,0 -

N.º 10 (2,0mm) 38,9 39,2 39,6 39,9 30 - 75

N.º 16 (1,18mm) 31,7 31,7 31,7 31,7 -

N.º 30 (0,60mm) 25,4 25,1 24,9 24,6 -

N.º 40 (0,42mm) 22,3 22,0 21,8 21,5 15 - 40

N.º 50 (0,30mm) 17,3 17,1 16,9 16,7 -

N.º 80 (0,18mm) 12,7 12,5 12,4 12,2 8 - 30

N.º 200 (0,075mm) 7,1 7,0 6,9 6,8 5 - 10

Dosagens

Experimentais (Teor de borracha)

Granulometrias

Percentagem Passando (em peso)

 
 
A figura 3.2 apresenta as distribuições granulométricas das dosagens experimentais B1, 

B2 e B3 totalmente coincidentes com a distribuição granulométrica da dosagem de 

referência e os limites da faixa “C” da especificação DNER-ES 313/97. 
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Figura 3.2: Distribuições granulométricas das dosagens de referência e experimentais 

B1, B2 e B3 deste estudo e limites da especificação DNER-ES  313/97. 

 

3.3.2 Enquadramento Granulométrico Segundo o SUPERPAVE 

 

Verificou-se o enquadramento granulométrico das dosagens de referência, das dosagens 

experimentais B1 (1% de borracha), B 2 (2% de borracha) e B3 (3% de borracha) 

quanto aos requisitos SUPERPAVE em relação a granulometria e estes são atendidos: 

as curvas passam pelos pontos de controle e evitam a zona restrita. As tabelas 2.4 e 2.5 

apresentam as recomendações SUPERPAVE de pontos de controle e zona restrita para a 

graduação dos agregados. 

 
No caso desta pesquisa, o tamanho nominal máximo do agregado utilizado nas misturas 

é 12,5mm, conforme o SUPERPAVE, indicando um tamanho máximo do agregado de 

19,0mm. A figura 3.3 apresenta o enquadramento granulométrico das dosagens de 

referência e experimentais segundo o SUPERPAVE (tabelas 2.4 e 2.5). 
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Figura 3.3: Enquadramento na especificação SUPERPAVE das granulometrias das 

dosagens de referência e experimentais  B1, B2 e B3 deste estudo. 

 

3.3.3 Procedimentos para Preparação dos Corpos-de-prova para Ensaios 

Mecânicos 

 

O ensaio Marshall para a dosagem das misturas foi realizado de acordo com o 

procedimento descrito nas normas NBR 12891/93 e DNER-ME 043/95.  

 

Os materiais foram coletados de acordo com os procedimentos DNER-PRO 005/94 

(material de enchimento) e DNER-PRO 120/97 (coleta de agregados). Depois de 

coletados e secos ao ar, os agregados foram separados por peneiramento manual nas 

frações correspondentes para cada peneira especificada na tabela 3.8, separando-se cada 

fração individualmente e armazenados em sacos plásticos, sendo adotado o mesmo 

procedimento para a borracha. 

 

Os agregados e a borracha foram pesados e remisturados nas quantidades previstas para 

cada um de acordo com a granulometria selecionada. Todo este procedimento foi 

Linha de densidade 
           máxima 
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adotado para as dosagens, de acordo com o método Marshall, e na preparação dos 

corpos-de-prova para os ensaios: estabilidade e fluência Marshall, resistência à tração 

por compressão diametral, módulo de resiliência, vida de fadiga, desgaste por abrasão 

de misturas betuminosas com asfalto polímero (Cantabro) e resistência de misturas 

betuminosas compactadas a danos por umidade induzida (ASSHTO T – 283/89). 

 

A tabela 3.9 apresenta as temperaturas para o ligante, os agregados e a compactação da 

mistura determinadas no ensaio de viscosidade Saybolt-Furol. 

 

Tabela 3.9: Temperaturas do ligante e do agregado para mistura, da mistura para 

digestão da borracha e compactação. 

Material Temperatura
Ligante (CAP 50/60) 160ºC

Agregados 170ºC
Mistura (Digestão da borracha) 150ºC
Mistura (Compactação) 146ºC  
 
Foram utilizadas três estufas para aquecer os materiais e as misturas, uma a 170ºC para  

os  agregados, outra a 160ºC para o CAP e os moldes cilíndricos, e outra a 150ºC para a  

digestão da borracha e o envelhecimento da mistura antes da compactação. 

 

 Os agregados pesados e separados de acordo com a composição para um corpo-de-

prova foram colocados em bandejas metálicas e levados à estufa a 170ºC. O CAP, 

acondicionado em recipientes de alumínio, foi aquecido em estufa a 160ºC por um 

período de 2 horas.   

 

Os agregados previamente aquecidos foram retirados da estufa e transferidos para um 

recipiente metálico (tacho de alumínio), sendo adicionada a borracha a temperatura 

ambiente e misturados manualmente por aproximadamente 30 segundos. Em seguida foi 

adicionado o ligante asfáltico na temperatura compreendida entre 156ºC e 163ºC , 

finalmente foi realizada a mistura manualmente dos agregados com a borracha e o 

ligante asfáltico, por aproximadamente 2 minutos. 

 

Visando simular o envelhecimento durante as fases de preparação, transporte e 

lançamento da mistura na pista, bem como a digestão da borracha, conforme 
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GALLEGO et al. (1999), antes da compactação as misturas com borracha foram 

colocadas em bandejas metálicas, levadas para uma estufa a 150ºC por duas horas, após 

o que foram colocadas no cilindro padronizado, acomodadas com uma espátula e 

compactadas, na temperatura de 146ºC, com a aplicação de 75 golpes em cada face do 

corpo-de-prova.  

 

Após o resfriamento dos corpos de prova, foram determinadas as densidades aparentes 

(DNER-ME 117/94), bem como medidos os diâmetros e as alturas dos mesmos, valores 

utilizados para determinação de elementos indispensáveis ao cálculo das características 

físicas dos corpos-de-prova. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios Marshall, resistência à tração 

por compressão diametral, módulo de resiliência, vida de fadiga, resistência de mistura 

betuminosa compactada a dano por umidade induzida e ensaio cantabro. Em seguida, no 

capítulo 5, são apresentados os dimensionamentos de um pavimento pelo método 

empírico do DNER e da resiliência pelo método da COPPE/UFRJ, utilizando o 

programa computacional FEPAVE2 para a análise das tensões e deformações. Os 

resultados obtidos no dimensionamento pelo método da COPPE/UFRJ, para um 

pavimento cujo revestimento é em CBUQ convencional, são comparados substituindo 

no revestimento a mistura de referência pelas misturas experimentais B1, B2 e B3. 

 

4.1 Características Físicas dos Corpos-de-Prova 

 

A densidade aparente das misturas mostradas na tabela 4.1 foi obtida de acordo com 

método de ensaio DNER-ME 117/94. 

 

A densidade máxima teórica (DMT) foi determinada algebricamente pela ponderação 

das densidades reais dos materiais que compõem a mistura, prática comum nos 

organismos rodoviários do Brasil.  

 

A tabela 4.1 mostra as características físicas dos corpos-de-prova, com base na 

densidade aparente média para a dosagem de referência e para as dosagens 

experimentais com borracha triturada B1, B2 e B3. 

  

Segundo a especificação DNER-ES 313/97, o volume de vazios para a faixa 

granulométrica estudada (faixa “C”), para camada de rolamento, deve ficar entre 3 a 

5%. Para o mesmo teor de ligante, 6,0%, as misturas experimentais apresentaram 

valores acima destes limites, bem como da relação betume vazios (RBV), cujos limites 

são de 75 a 82%, conforme tabela 2.7. 
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Tabela 4.1: Características físicas dos corpos-de-prova no teor de projeto das misturas 

de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

Teor de Densidade Densidade % de VCB VAM RBV
Misturas Ligante Aparente Máxima Vazios % % %

% Média Teórica 
Referência 6,0 2,370 2,475 4,2 13,8 18,0 76,5
Experimental B1 6,0 2,303 2,449 6,0 13,4 19,4 69,2
Experimental B2 6,0 2,242 2,416 7,2 13,1 20,3 64,5
Experimental B3 6,0 2,159 2,388 9,6 12,6 22,2 56,7

 

Na figura 4.1 são mostrados os resultados da tabela 4.1 comparativos da % de vazios 

entre as misturas de referência e as misturas experimentais B1, B2 e B3, mantendo-se o 

mesmo teor de CAP 6,0%, variando-se o teor de borracha, percebendo-se um aumento 

gradativo da % de vazios com o aumento do teor de borracha quando comparado com a 

mistura de referência.   

 

Conforme sugere BERTOLLO (2002), os teores de vazios aparentemente maiores das 

misturas com borracha tiveram bom desempenho nos ensaios de simulador de tráfego. 

Parte do ligante deve estar sendo absorvido pelos grãos porosos da borracha, portanto, a 

DMT não é adequada para calcular vazios e outros parâmetros volumétricos. 
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Figura 4.1: Relação % de Vazios versus Misturas de referência e experimentais B1, B2 

e B3 deste estudo.  

 

Conforme já citado no item 3.2 do capítulo 3, considerando segundo EMLURB (2003) e 

PATRIOTA (2003), que na composição da mistura asfáltica, na cidade do Recife, o teor 

de CAP fica em torno de 6,0% e representa 50% do custo total da mistura, buscou-se 
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com esta pesquisa avaliar qual mistura experimental B1, B2 ou B3 apresentaria melhor 

comportamento mecânico quando comparada com a mistura de referência e mantivesse 

o custo, em função do teor de CAP igual ao da mistura convencional.  

 

4.2 Ensaios Realizados com as Misturas de Referência e Experimentais B1, B2 e B3 

 

4.2.1 Determinação da Estabilidade e Fluência Marshall 

 

O ensaio Marshall para determinação da estabilidade e fluência foi realizado no 

Laboratório da EMLURB de acordo com o procedimento descrito no item 2.6.1.1 do 

capítulo 2. 

 

As figuras 4.2 e 4.3 mostram o equipamento existente no laboratório de engenharia da 

EMLURB onde foram realizados os ensaios. 

                                           
Figura 4.2: Detalhe da prensa Marshall para determinação da estabilidade e fluência 

onde foram realizados os ensaios desta pesquisa (Laboratório da EMLURB). 

                                

A tabela 4.2 apresenta os resultados da estabilidade e da fluência Marshall das misturas 

de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo, média de 3 corpos-de-prova 

para cada mistura. 
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Tabela 4.2: Resultados da estabilidade e fluência Marshall das misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

Estabilidade Média Fluência Média
(kg) (mm)

Referência 1064 3,6
Experimental B1 892 4,4
Experimental B2 785 5,6
Experimental B3 670 7,0

Mistura

 
 

Na figura 4.3 são mostrados os resultados da tabela 4.2 comparativos da estabilidade 

Marshall entre as misturas de referência e as misturas experimentais B1, B2 e B3, 

mantendo-se o mesmo teor de CAP, variando-se o teor de borracha, percebendo-se uma 

diminuição gradativa da estabilidade com o aumento do teor de borracha quando 

comparado com a mistura de referência. Os valores apresentados satisfazem àqueles 

indicados na especificação DNER-ES 313/97. 
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Figura 4.3: Estabilidade Marshall versus Misturas de referência e experimentais B1, B2 

e B3 deste estudo. 

 

Na figura 4.4 são mostrados os resultados comparativos da fluência entre as misturas de 

referência e as misturas experimentais B1, B2 e B3, mantendo-se o mesmo teor de CAP, 

variando-se o teor de borracha, percebendo-se um aumento gradativo da fluência 

quando comparado com a mistura de referência.  Dos valores apresentados, atendem aos 

limites para a fluência (3 a 5%) indicados na especificação DNER-ES 313/97, os 

valores da mistura de referência e da mistura experimental B1. 
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Figura 4.4: Fluência versus Misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste 

estudo. 

 

Destaque-se que mesmo questionado, devido a grande dispersão dos resultados e por 

não representar um parâmetro correlacionável com o desempenho, o ensaio Marshall é o 

ensaio de referência nos meios rodoviários do Brasil, por isso seus resultados foram 

incluídos neste trabalho. 

 

4.2.2 Determinação da Resistência à Tração  

 

O ensaio para determinação da resistência à tração por compressão diametral foi 

realizado no Laboratório da EMLURB, conforme especificado no método DNER-ME 

138/94. O ensaio foi realizado com três corpos-de-prova cilíndricos, moldados de 

acordo com o método Marshall, conforme procedimento descrito no item 2.6.1.1, com 

aproximadamente 103mm de diâmetro e 65,9mm de altura para cada tipo de mistura 

estudada: de referência e experimentais B1, B2 e B3. 

 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral das misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3, foi realizado a 25ºC, conforme procedimento de ensaio 

indicado no item 2.7.1 do capítulo 2.  
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A figura 4.5 mostra o detalhe de um corpo-de-prova com 1% de borracha após ruptura 

no ensaio de resistência à tração, ocasionando um giro nos frisos de carga pela 

deformação do corpo-de-prova. 

 

                                      

Figura 4.5: Detalhe de um corpo-de-prova da mistura experimental B1 no instante da 

ruptura durante o ensaio de resistência à tração por compressão diametral (Laboratório 

da EMLURB). 

 

Como as misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 estudadas possuem o 

mesmo teor de ligante (6,0%), a redução da resistência à tração das misturas 

experimentais (agregado-borracha) indica que ocorre uma perda da capacidade 

estrutural do material devido à incorporação da borracha. O decréscimo da resistência à 

tração das misturas asfálticas modificadas com borracha, agregado-borracha, tem sido 

confirmado pela literatura (SALINI, 2000; SPECHT et al., 2002; BERTOLLO, 2002; 

PINHEIRO et al., 2003). 

 

A tabela 4.3 apresenta os resultados, a média e o desvio padrão da resistência à tração 

por compressão diametral das misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste 

estudo. 

 

Na figura 4.6 são mostrados os resultados comparativos da resistência à tração por 

compressão diametral entre as misturas de referência e as misturas experimentais B1, 

B2 e B3, mantendo-se o mesmo teor de CAP, variando-se o teor de borracha. Observa-
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se que das misturas estudadas a que apresentou maior valor de resistência à tração foi a 

de referência, ocorrendo uma tendência de diminuição no seu valor, como, também, 

verificado na estabilidade Marshall, tabela 4.2, com o aumento do teor de borracha.  

 

Tabela 4.3: Resultados da resistência à tração por compressão diametral (RΤ) a 25ºC 

das misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

RT a 25ºC Média da RT  a 25ºC Desvio Padrão
(MPa) (MPa) (MPa)
1,08

Referência 1,03 1,07 0,04
1,11
0,94

B1 0,86 0,90 0,04
0,89
0,80

B2 0,80 0,80 0,01
0,81
0,77

B3 0,68 0,72 0,05
0,72

Mistura 
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Figura 4.6: Resultado comparativo da resistência à tração por compressão diametral 

(RT) a 25ºC das misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

 

Na tabela 4.4 são comparados os resultados das RT deste estudo com aqueles 

apresentados por SALINI (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e 

PINHEIRO et al. (2003). 
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Tabela 4.4: Comparação dos resultados das RT deste estudo com aqueles apresentados 

por SALINI (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e PINHEIRO et al. 

(2003). 

Referência  RT % Borracha % Ligante 

Este estudo  0,89 1,0 6,0 

SALINI (2000) 0,63 1,1 5,88 

SPECHT et al. (2002) 0,75 1,0 6,6 

Este estudo  0,80 2,0 6,0 

BERTOLLO (2002) 1,02/0,99 2,0 6,4 

PINHEIRO et al. (2003) 0,80 2,5 5,4 

Este estudo  0,72 3,0 6,0 

SPECHT et al. (2002) 0,55 3,0 6,4 

 

O valor da resistência à tração encontrado neste estudo para a mistura experimental B1 

(0,897 MPa) é superior àquele encontrado por SALINI (2000) (0,638 MPa), para um 

teor de borracha de 1,1% e um teor de CAP de 5,88%. 

 

Os valores da resistência à tração encontrados neste estudo para as misturas 

experimentais B1 (0,897 MPa), e B3 (0,723 MPa), foram superiores àqueles 

encontrados por SPECHT et al. (2002) (0,75 MPa e 0,55 MPa), para os mesmos teores 

de borracha 1% e 3%, diferindo o teor de CAP que para este estudo, foi de6,0%,  para 

ambas misturas e o teor de CAP de SPECHT et al. (2002), foi de 6,6%, para a mistura 

com 1% de borracha e 9,0% para a mistura com 3% de borracha. 

 

O valor da resistência à tração encontrado neste estudo para a mistura experimental B2 

(0,802 MPa) é inferior àqueles encontrados por BERTOLLO (2002) para as misturas 

2G (1,02 MPa) e 2F (0,99 MPa), diferindo o teor de CAP utilizado neste estudo, 6,0%, e 

o teor de CAP de BERTOLLO (2002), 6,4%,  para ambas misturas. 

 

O valor da resistência à tração encontrado neste estudo para a mistura experimental B2 

(0,802 MPa) é igual aquele encontrado por PINHEIRO et al. (2003) (0,80 MPa), 

diferindo o teor de CAP utilizado neste estudo, 6,0%, e o teor de CAP de PINHEIRO et 

al. (2003), 5,4%, e a mistura com 2,5% de borracha. 
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4.2.3 Determinação do Módulo de Resiliência 

 

O ensaio para determinação do módulo de resiliência foi realizado no Laboratório de 

Geotecnia Prof. Jacques de Medina, na COPPE/UFRJ, conforme procedimento descrito 

no método de ensaio DNER-ME 133/94. O ensaio foi realizado com três corpos-de-

prova cilíndricos, moldados de acordo com o método Marshall, conforme descrito no 

item 2.6.1.1 do capítulo 2, com aproximadamente 103mm de diâmetro e 65,9mm de 

altura para cada tipo de mistura estudada: de referência e experimentais B1, B2 e B3. 

 

O ensaio de módulo de resiliência das misturas de referência e experimentais B1, B2 e 

B3 deste estudo, foi realizado a 25ºC, conforme procedimento de ensaio indicado no 

item 2.7.2. do capítulo 2. A figura  4.7 mostra o detalhe do ensaio de módulo de 

resiliência, conforme realizado no Laboratório da COPPE/UFRJ.  

 

                                    
Figura 4.7: Detalhe do ensaio de módulo de resiliência, conforme realizado no 

Laboratório da COPPE/UFRJ.  

 

Na tabela 4.5 e na figura 4.8 são mostrados os resultados comparativos dos módulos de 

resiliência entre as misturas de referência e as misturas experimentais B1, B2 e B3, 
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mantendo-se o mesmo teor de CAP, variando-se o teor de borracha. Observa-se que das 

misturas estudadas a que apresentou maior valor de MR foi a de referência, ocorrendo 

uma tendência de diminuição no seu valor nas misturas experimentais com borracha 

triturada B1, B2 e B3 estudadas, como, também, verificado na estabilidade Marshall, 

tabela 4.2 e figura 4.4, e na resistência à tração por compressão diametral (RT), tabela 

4.3 e figura 4.7 com o aumento do teor de borracha.  

 

Tabela 4.5: Resultados do módulo de resiliência (MR) a 25ºC das misturas de 

referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

               

MR a 25ºC Média do MR a 25ºC Desvio Padrão
(MPa) (MPa) (MPa)
2.777

Referência 2.968 3.205 600
3.871
2.835

B1 3.138 2.953 360
2.888
2.728

B2 2.067 2.302 326
2.111
1.605

B3 1.672 1.539 154
1.341

Mistura 
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Figura 4.8: Resultado comparativo do módulo de resiliência (MR) a 25ºC das misturas 

de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 
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Os valores médios dos módulos de resiliência da mistura de referência (3.205 MPa) e 

experimental B1 (2.953 MPa) apresentam-se dentro da média dos módulos resilientes 

dos CBUQ nacionais com CAP 50/60 e faixa “C” do DNER. 

 

A diminuição do módulo de resiliência (MR) das misturas experimentais com borracha  

triturada B1, B2 e B3 estudadas representa menor rigidez da mistura (maior 

flexibilidade), levando a menores tensões absorvidas pelo revestimento. 

 

Na tabela 4.6 são comparados os resultados dos MR deste estudo com aqueles 

apresentados por SALINI (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e 

PINHEIRO et al. (2003). 

 

Tabela 4.6: Comparação dos resultados dos MR deste estudo com aqueles apresentados 

por SALINI (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e PINHEIRO et al. 

(2003). 

Referência  MR % Borracha % Ligante 

Este Estudo 2.954 1,0 6,0 

SALINI (2000) 3.205 1,1 5,88 

SPECHT et al. (2002) 3.120 1,0 6,6 

Este estudo  2.302 2,0 6,0 

BERTOLLO (2002) 1.634/2.104 2,0 6,4 

PINHEIRO et al. (2003) 2.452 2,5 5,4 

Este estudo  1.539 3,0 6,0 

SPECHT et al. (2002) 1.900 3,0 6,4 

 

O valor do módulo de resiliência encontrado neste estudo para a mistura experimental 

B1 (2.954 MPa) é inferior, mas próximo, àquele encontrado por SALINI (2000), (3.205 

MPa), para um teor de borracha de 0,7% e um teor de CAP de 5,3%. 

 

Os valores dos módulos de resiliência encontrados neste estudo para as misturas 

experimentais B1, (2.954 MPa), e B3, (1.539 MPa), foram inferiores, mas próximos, 

àqueles encontrados por SPECHT et al. (2002), (3.120 MPa e 1.900 MPa), para os 

mesmos teores de borracha 1% e 3%, diferindo o teor de CAP que para este estudo, 
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6,0%,  para ambas misturas e o teor de CAP de SPECHT et al. (2002), 6,6%, para a 

mistura com 1% de borracha e 9,0% para a mistura com 3% de borracha. 

 

O valor do módulo de resiliência encontrado neste estudo para a mistura experimental 

B2 (2.302 MPa) é superior àqueles encontrados por BERTOLLO (2002) para as 

misturas 2G, (1.634 MPa) e 2F, (2.104 MPa), diferindo o teor de CAP utilizado neste 

estudo, 6,0%, e o teor de CAP de BERTOLLO (2002), 6,4%,  para ambas misturas. 

 

O valor do módulo de resiliência encontrado neste estudo para a mistura experimental 

B2 (2.302 MPa) é inferior, mas próximo, àquele encontrado por PINHEIRO et al. 

(2003), (2.452 MPa), diferindo o teor de CAP utilizado neste estudo, 6,0%, e o teor de 

CAP de PINHEIRO et al. (2003), 5,4%, e a mistura com 2,5% de borracha. 

 

Como as misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 estudadas possuem o 

mesmo teor de ligante (6,0%), a redução do módulo de resiliência das misturas 

experimentais (agregado-borracha) indica que ocorre uma flexibilidade do material 

devido à incorporação da borracha. O decréscimo do módulo de resiliência das misturas 

asfálticas modificadas com borracha, agregado-borracha, tem sido confirmado pela 

literatura (PINHEIRO et al., 2003; SPECHT et al., 2002; BERTOLLO, 2002; SALINI, 

2000). 

 

A tabela 4.7 apresenta os resultados médios do módulo de resiliência (MR) e da 

resistência à tração (RT) a 25ºC e relação MR/RT das misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. Na figura 4.9 são mostrados os resultados 

comparativos da relação MR/RT entre as misturas de referência e as misturas 

experimentais B1, B2 e B3, mantendo-se o mesmo teor de CAP, variando-se o teor de 

borracha. Observa-se que das misturas estudadas a que apresentou maior valor em 

relação à de referência foi a experimental B1, ocorrendo uma tendência de diminuição 

no seu valor para as misturas experimentais B2 e B3. 

 

A mistura experimental B1 apresentou relação MR/RT (3.282), superior àquela da 

mistura de referência (2.995), já as misturas experimentais B1 e B2 apresentaram 

valores para a relação MR/RT, 2.878 e 2.138, respectivamente, inferiores à relação 

MR/RT da mistura de referência (2.995). 
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Tabela 4.7: Resultados médios dos ensaios de módulo de resiliência (MR) e resistência 

à tração (RT) a 25ºC, e relação MR /RT das misturas de referência e experimentais B1, 

B2 e B3 deste estudo. 

MR a 25ºC RT a 25ºC MR/RT
(MPa) (MPa) (MPa)

Referência 3.205 1,07 2.995

Experimental B1 2.953 0,90 3.281

Experimental B2 2.302 0,80 2.878

Experimental B3 1.539 0,72 2.138

Mistura 
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Figura 4.9: Resultado comparativo da relação MR/RT versus misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3 deste estudo.   

 

Na tabela 4.8 são comparados os resultados da relação MR/RT deste estudo com 

aqueles apresentados por SALINI (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e 

PINHEIRO et al. (2003). 
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Tabela 4.8: Comparação dos resultados da relação MR/RT deste estudo com aqueles 

apresentados por SALINI, (2000), SPECHT et al. (2002), BERTOLLO (2002) e 

PINHEIRO et al. (2003). 

Referência  MR/RT % Borracha % Ligante 

Este Estudo 3.281 1,0 6,0 

SALINI (2000) 5.087 1,1 5,88 

SPECHT et al. (2002) 4.000 1,0 6,6 

Este estudo 2.878 2,0 6,0 

BERTOLLO (2002) 1.602/2.125 2,0 6,4 

PINHEIRO et al. (2003) 3.065 2,5 5,4 

Este estudo  2.138 3,0 6,0 

SPECHT et al. (2002) 1.630 3,0 6,4 

 

A mistura experimental B1 apresentou relação MR/RT (3.282), inferior àquelas 

encontradas por SALINI (2000), mistura com 1,1% de borracha (5.087) e SPECHT et 

al.(2002) para a mistura com 1% de borracha (4.000).  Já a mistura experimental B3 

apresentou relação MR/RT (2.138), superior àquela encontrada por SPECHT et 

al.(2002) para a mistura com 3% de borracha (1.630). 

 

A relação MR/RT  da mistura experimental B2 (2.878), foi superior àquela encontrada 

por BERTOLLO (2002) para as misturas 2G (1.602) e 2F (2.125). A relação MR/RT da 

mistura experimental B2, (2.878), foi inferior àquele encontrada por PINHEIRO et al. 

(2003), (3.065). 

 

A média dos valores para a relação MR/RT, de aproximadamente 3.000, está de acordo 

com os valores obtidos por SOARES et al. (2000). Segundo BENEVIDES (2000) esta 

relação é favorável porque indica que os pavimentos têm boa resistência à tração, 

apresentando alta flexibilidade e capacidade de deformação. 

 

4.2.4 Determinação da Vida de Fadiga 

 

O ensaio para determinação da vida de fadiga foi realizado no Laboratório de Geotecnia 

Prof. Jacques de Medina, na COPPE/UFRJ, conforme procedimento descrito no item 

2.7.3, do capítulo 2. O ensaio foi realizado a 25ºC com três corpos-de-prova cilíndricos, 
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moldados de acordo com o método Marshall, conforme descrito no item 2.6.1.1 do 

capítulo 2, com aproximadamente 10,30cm de diâmetro e 6,59cm de altura para cada 

tipo de mistura estudada: de referência e experimentais B1, B2 e B3. 

 

Conforme citado no item 2.7.3, do capítulo 2, depois de determinados o módulo de 

resiliência (MR) e a resistência à tração estática (RT), o ensaio de vida de fadiga é 

realizado segundo os seguintes passos: 

• Temperatura do ensaio, neste estudo 25ºC; 

• Separação de dois a três corpos-de-prova para cada nível de tensão a ser 

aplicada, após numerados são determinados os diâmetros e as alturas dos 

mesmos;  

• Verificar a calibração do equipamento, a equação do cilindro de carga e o 

diâmetro a ser utilizado em função da área do pistão; 

•  Determinar o nível de tensão a aplicar em % da resistência à tração estática 

(10% a 50% de RT); 

• Cálculo da carga aplicada em kgf, pela expressão: 

2

)t%(hd
F

σπ
=                                                                                                 (4.1) 

• Determinação da pressão manométrica a ser aplicada em função da equação do 

cilindro de carga; 

• Cálculo da deformação específica resiliente inicial, pela expressão: 

MR

)t%(
i

σ
=ε                                                                                                      (4.2) 

• Cálculo da diferença de tensões no estágio inicial, pela expressão: 

hd

F8
i π

=σ∆                                                                                                            (4.3) 

• Verificar e anotar o número de repetições da carga F que levou o corpo-de-prova 

à ruptura. 

• O resultado do ensaio é representado em gráficos log- log: vida de fadiga 

(número de repetições da carga) versus diferença de tensões inicial e vida de 

fadiga (número de repetições da carga) versus deformação específica resiliente 

inicial. 
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A figura 4.10 mostra o equipamento para realização do ensaio de fadiga de mistura 

asfáltica, conforme realizado no Laboratório da COPPE/UFRJ. 

 

                    

Figura 4.10: Ensaio de fadiga, corpo-de-prova cilíndrico, por compressão diametral 

(Laboratório COPPE/UFRJ). 

 

A tabela 4.9 mostra as equações geradas pelas curvas de fadiga expressas como uma 

função da diferença de tensões inicial (∆σ) em MPa e seus coeficientes (k2 e n2), e da 

deformação específica resiliente inicial (ε i) e seus coeficientes (k1 e n1). 

 

Tabela 4.9: Características de fadiga a tensão controlada das misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3, deste estudo. 

2n
1

2kN 







σ∆
=  

1

i
1

n
1

kN 







ε
=  

Misturas 

k2 n2 R2 k1 n1 R2 

Referência 5076 4,46 0,95   2.10-15 4,46 0,95 

Experimental B1 12845 2,75 0,86 8.10-8 2,75 0,86 

Experimental B2 8035 2,64 0,55 3.10-7 2,64 0,55 

Experimental B3 5677 5,48 0,96  8.10-18 5,48 0,96 
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As figuras 4.11 e 4.12 mostram os gráficos das relações obtidas entre a vida de fadiga 

versus diferença de tensões, e vida de fadiga versus deformação resiliente inicial das 

misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 
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Figura 4.11: Gráfico vida de fadiga versus diferença de tensões inicial das misturas de 

referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 
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Figura 4.12: Gráfico vida de fadiga versus deformação específica resiliente inicial das 

misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 
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As figuras 4.11 e 4.12 indicam que as misturas experimentais B1 e B2 apresentam para 

baixa diferença de tensões inicial (∆σi) e de deformação específica resiliente inicial (ε i), 

vida de fadiga superior em relação à mistura de referência. As mistura experimentais B1 

e  B2 apresentaram maior dispersão para baixos níveis de tensões, confirmado pelos 

baixos valores de R², 0,86 e 0,55, respectivamente. 

 

As figuras 4.13 e 4.14 mostram os gráficos comparativos das relações obtidas entre a 

vida de fadiga versus diferença de tensões inicial, e vida de fadiga versus deformação 

resiliente inicial da mistura de referência e da mistura experimental B1 deste estudo. 

 

Nas figura 4.15 e 4.16 são comparadas as curvas de vida de fadiga versus diferença de 

tensões inicial e vida de fadiga versus deformação específica resiliente inicial da mistura 

experimental B1 deste estudo e da mistura experimental otimizada de SALINI (2000). 

Percebe-se que a curva experimental B1 deste estudo apresenta comportamento superior 

para toda gama de diferenças de tensões e de deformações específicas avaliadas quando 

comparada com aquela obtida por SALINI (2000), considerando que as duas misturas 

tem MR quase iguais. 
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Figura 4.13: Gráfico vida de fadiga versus diferença de tensões inicial das misturas de 

referência e experimental B1, deste estudo. 
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Figura 4.14: Gráfico vida de fadiga versus deformação especifica resiliente inicial das 

misturas de referência e experimental B1, deste estudo. 
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Figura 4.15: Gráfico comparativo vida de fadiga versus diferença de tensões inicial da 

mistura experimental B1, deste estudo, e da mistura experimental otimizada de SALINI 

(2000). 
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Figura 4.16: Gráfico comparativo vida de fadiga versus deformação específica 

resiliente inicial da mistura experimental B1, deste estudo, e da mistura experimental 

otimizada de SALINI (2000). 

 

4.2.5 Determinação da Resistência de Mistura Betuminosa Compactada a Dano 

por Umidade Induzida – AASHTO T 283/89 

 

Para o ensaio de resistência retida da mistura betuminosa compactada a dano por 

umidade induzida foram moldados seis corpos-de-prova para cada mistura, conforme 

tabela 3.7, do capítulo 3, sendo determinada a resistência à tração por compressão 

diametral de três corpos-de-prova sem condicionamento e de três corpos-de-prova com 

condicionamento. 

 

A figura 4.17 ilustra alguns dos corpos-de-prova sendo submetidos à saturação por meio 

de vácuo (Laboratório da EMLURB). 
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Figura 4.17: Saturação de alguns corpos-de-prova deste estudo para ensaio de 

resistência de misturas betuminosas compactadas a dano por umidade induzida. 

 

A figura 4.18 mostra detalhe do corpo-de-prova da dosagem experimental B2, com 

condicionamento, rompido após ensaio de resistência à tração por compressão 

diametral. 

 

A figura 4.19 mostra o detalhe interno de um corpo-de-prova da dosagem experimental 

B2, com condicionamento, após ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

no ensaio de resistência ao dano por umidade induzida. 

 

                           
Figura 4.18: Detalhe do ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

(corpo-de-prova da mistura B2 após condicionamento), Laboratório da EMLURB. 
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Figura 4.19: Corpo-de-prova da dosagem experimental B2, com condicionamento, após 

ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 

 

A figura 4.20 mostra detalhe do corpo-de-prova da dosagem experimental B3, com  

condicionamento, rompido após ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

no ensaio de resistência ao dano por umidade induzida . 

. 

                                              
Figura 4.20: Detalhe do corpo-de-prova da dosagem experimental B3, com 

condicionamento, submetido ao ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 

 

A tabela 4.10 apresenta os resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão 

diametral dos corpos-de-prova sem condicionamento e com condicionamento no ensaio 
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de resistência de misturas betuminosas a dano por umidade induzida, conforme 

AASHTO T 283/89. 

 

Tabela 4.10: Resistência à tração dos corpos de prova com condicionamento e sem 

condicionamento, ensaio de dano por umidade induzida deste estudo. 

RT (CP Seco) RT  (CP Condicionado) RT (CP Seco)  / RT (CP Condicionado)

(MPa) (MPa) (%)

Referência 1,02 0,93 91,2
Experimental B1 0,88 0,75 85,0

Experimental B2 0,73 0,61 83,0

Experimental B3 0,64 0,30 46,9

Mistura

 

 

A mistura experimental B3 foi a que apresentou o menor valor para a relação entre a     

RT (CP condicionado) e a RT (CP não condicionado) 46,93%, inferior ao especificado, 

que é 70% mínimo. Tal fato deve-se ao teor de CAP de 6,0% utilizado para todas as 

misturas, dando para a mistura experimental B3 um teor de vazios médio de 9,6%. Para 

a realização do ensaio da mistura B3 com 7±1% seria necessário um teor de CAP de 

7,0%. 

 

A análise visual dos corpo-de-prova após o ensaio de resistência ao dano por umidade 

induzida mostrou que as misturas de referência, experimental B1 e B2 não apresentaram 

agregados sem cobertura (falta de adesividade). Já a mistura experimental B3 para o 

teor de CAP 6,0% apresentou agregados com superfície descoberta, podendo não 

apresentar para um teor de CAP mais elevado. 

 

4.2.6 Ensaio Cantabro - Desgaste por Abrasão de Misturas Betuminosas com 

Asfalto Polímero – DNER-ME 383/99 

 

Como já comentado, o ensaio Cantabro destina-se preferencialmente a misturas abertas, 

com altos teores de vazios tipo CPA, por exemplo. Neste trabalho, estudando misturas 

tipo CBUQ densos, buscou-se, com o ensaio Cantabro, verificar se a adição de borracha 

altera o comportamento quanto à desagregação quando comparadas as dosagens 

experimentais (com adição de borracha) com a dosagem de referência (sem adição de 

borracha). 
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Para cada mistura, conforme tabela 3.7, são preparados três corpos-de-prova, ensaiados 

um de cada vez. Lembrando que todas as misturas foram dosadas com o mesmo teor de 

ligante, 6,0%, variando-se, somente, o teor de borracha. 

 

A tabela 4.11 apresenta os resultados individuais e médios do desgaste dos 3 corpos-de-

prova por mistura, perda de massa no ensaio Cantabro para as misturas de referência e 

experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

 

Os valores da perda de massa das misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 

estão abaixo daquele admitido segundo GALLEGO et al. (2000) para perda de massa no  

ensaio Cantabro para amostra não condicionadas, cujo valor admitido é D ≤ 25%. 

 

A figura 4.21 apresenta de forma gráfica os resultados do desgaste, por perda de massa, 

no ensaio Cantabro (média de três corpos-de-prova) para cada mistura estudada nesta 

pesquisa. 

 

Tabela 4.11: Resultado do desgaste, por perda de massa, no ensaio Cantabro para as 

misturas estudadas nesta pesquisa. 

Desgaste Desgaste Médio
(%) (%)
3,7

Referência 4,3 4,4
5,2
8,6

Experimental B1 8,1 8,0
8,0

13,2
Experimental B2 11,3 12,2

12,2
14,7

Experimental B3 14,0 14,6
15,6

Mistura 
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Figura 4.21: Relação desgaste, por perda de massa, no ensaio Cantabro, versus misturas 

de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 

 

 

4.2.7 Comentários Finais 

 

Verifica-se que a utilização da densidade máxima teórica (DMT) na determinação da 

percentagem de vazios pode não ser representativo para misturas com borracha, o ideal 

seria verificar a densidade máxima medida (DMM), pelo Método Rice,  (ASTM, 2000), 

e segundo CASTRO NETO (1996), densidade máxima medida no ensaio (DMME) e, 

reavaliar os vazios, considerando segundo VASCONCELOS et. al. (2003) que a 

determinação da densidade máxima teórica (DMT) indica vazios superiores àqueles 

calculados utilizando a densidade máxima medida (DMM) ou densidade máxima 

medida no ensaio (DMME). 

 

As misturas experimentais B1, B2 e B3, apresentaram menores valores para estabilidade 

Marshall, resistência à tração por compressão diametral e módulo de resiliência quando 

comparadas com  a mistura de referência como confirmado pela literatura (SALINI, 

2000; SPECHT et al., 2002; BERTOLLO, 2002; PINHEIRO et al., 2003). 

 

De modo geral percebe-se que teores de borracha na ordem de 2% ou 3% necessitaria 

de elevados teores de CAP, acima de 6,0%. A experiência tem mostrado que misturas 



 100 

asfálticas com os materiais utilizados neste estudo e teores de CAP acima de 6,0% têm 

apresentado tendência à deformação permanente. 

 

Das misturas experimentais estudadas a que apresentou o melhor desempenho quando 

comparada com a mistura experimental foi a B1. 

 

No Anexo 2 é apresentada a quantidade de pneus que seriam reciclados com a utilização 

da mistura experimental B1 em um revestimento com 5 cm de espessura de um 

pavimento de uma via com 1km de extensão por 7m de largura. Os resultados indicam 

que seriam reciclados 1540 pneus/km.  
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CAPÍTULO 5 
 

 

5. APLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Com o resultado dos ensaios mecânicos da mistura de referência e experimentais B1, B2 

e B3 foram simulados os dimensionamentos de dois pavimentos pelos métodos: 

empírico do DNER e da resiliência da COPPE/UFRJ, onde se buscou verificar a 

viabilidade do uso de uma mistura asfáltica modificada pela adição de borracha (via 

seca), quando comparados os dimensionamentos. 

 

Para a simulação dos dimensionamentos foram adotados os seguintes parâmetros: 

a) N = 5 . 106 que é valor normalmente utilizado para dimensionamento nas 

vias urbanas na cidade do Recife;  

b) Base em brita graduada: Os parâmetros de entrada com os valores dos 

coeficientes k1, k2 e k3 do módulo de resiliência da base foram retirados de 

FERREIRA (2002), amostra 253; 

c) Sub-base – Os parâmetros de entrada com os valores dos coeficientes k1, k2 e 

k3 do módulo de resiliência da sub-base foram retirados de ensaios 

realizados no Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ de amostra 

coletada na Barreira do Náutico, região metropolitana da cidade do Recife 

que será objeto da tese de Mirtes Macedo em desenvolvimento; 

d) Subleito - CBR = 10% - Os parâmetros de entrada com os valores dos 

coeficientes k1, k2 e k3 do módulo de resiliência do subleito foram retirados 

de BENEVIDES (2000) - Pavimento 1; 

O módulo de resiliência médio do subleito: MRmSL = 2.975 kgf/cm²  (cálculo 

da σvadm), foi retirado de BENEVIDES  (2000); 

             e)  Subleito Tipo III - DNER-PRO 269/94 - CBR = 5% - Pavimento 2. 

MRSL = 500 kgf/cm² (cálculo da σvadm) 

Desvio Padrão = 50 kgf/cm² (adotado) 
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5.1 Dimensionamento pelo Método do DNER 

 

O dimensionamento dos pavimentos de acordo com o método empírico do DNER 

apresentou as seguinte estruturas: 

a) ESTRUTURA DO PAVIMENTO 1: 

• Revestimento               -  5,0 cm (CBUQ) 

• Base                             - 15,0 cm (Brita graduada) 

• Sub-base                      - 25,0 cm (solo de barreira) 

• Subleito                       - CBR = 10% (Areia argilosa)  

b) ESTRUTURA DO PAVIMENTO 2: 

• Revestimento               -  5,0 cm (CBUQ) 

• Base                             - 15,0 cm (Brita graduada) 

• Sub-base                      - 25,0 cm (solo de barreira) 

• Reforço de Subleito    - 15,0 cm - CBR = 10% (Areia argilosa)  

• Subleito (Tipo III)  DNER-PRO 269/94   - CBR = 5% 

 

5.2 Dimensionamento pelo Método da Resiliência da COPPE/UFRJ e Análise 

Comparativa 

 

No método da resiliência da COPPE/UFRJ para dimensionamento dos pavimentos 

asfálticos, adota-se uma estrutura inicial e define-se a variabilidade para as espessuras 

das camadas, definindo-se a confiabilidade. No presente estudo, adotou-se as espessuras 

obtidas nos dimensionamentos pelo método empírico do DNER. A análise é efetuada 

utilizando-se o programa computacional FEPAVE2, usando um modelo elástico linear 

para as camadas de revestimento e elástico não- linear para as camadas subjacentes, 

verificando-se as tensões e deformações e comparando-as com os critérios de aceitação.  

 

Os critérios que podem ser adotados são os seguintes: 

– Deflexão máxima admissíve l na superfície (D); 

– Deformação específica de tração (åt): são adotadas as equações obtidas dos gráficos 

vida de fadiga × deformação específica, nos ensaios de fadiga; 

– Diferença de tensões no revestimento (�ó): são adotadas as equações obtidas dos 

gráficos vida de fadiga × diferença de tensões, nos ensaios de fadiga; 
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– Tensão vertical admissível no subleito (óv adm); 

– Tensão de tração na fibra inferior do revestimento (ót): são adotados os valores 

obtidos nos ensaios de fadiga à TC. Em todos os casos de fadiga considera-se para o 

valor de ót  ou �ó ou å que se verifica a relação, Nf (vida de fadiga) > Np (número N de 

projeto, correspondente ao n.º de passagens do eixo padrão), com um certo fator campo-

laboratório. 

 

No presente trabalho, tal qual BENEVIDES (2000), serão escolhidos os seguintes 

critérios: 

– Deflexão máxima admissível na superfície (D): log Dadm = 3,148 – 0,188 log Np, em 

0,01 mm, DNER PRO 269/94; 

– Diferença de tensões no revestimento (�ó): são adotadas as equações obtidas dos 

gráficos vida de fadiga × diferença de tensões, nos ensaios de fadiga à TC, retirados 

do item 4.2.4, do capítulo 4 com fo = 104, sugerido por PINTO (1991) para N 

calculado com fatores de equivalência de SOUZA (1981) e para 0% de área trincada 

ao final do período de projeto (fator máximo), �ó em kgf/cm²; 

– Tensão vertical admissível no subleito (óv adm): é considerada a equação estabelecida 

    em 1962 por Heukelom e Klomp: óv adm = 0,006 MRm / (1 + 0,7 log Np), onde MRm é 

um valor médio do módulo de  resiliência do subleito, óv adm em kgf/cm²; 

 

Os parâmetros de entrada com os valores dos coeficientes k1, k2 e k3 para determinação 

dos módulos de resiliência dos materiais granulares e dos módulos de resiliência dos 

revestimentos, com as respectivas médias e desvios padrão, para simulação do 

dimensionamento dos pavimentos são apresentados na tabela 5.1 por tipo de estrutura 

de pavimento. Foi adotado o desvio padrão, 50 kgf/cm², para o subleito tipo III (DNER-

PRO 269/94) da estrutura do pavimento 2.  

 

Nas análises para o pavimento 1 são consideradas as variabilidades dos revestimentos 

(misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3), mantidas as espessuras 

determinadas no dimensionamento pelo método empírico do DNER. Nas análises para o 

pavimento 2 são consideradas as variabilidades dos revestimentos (misturas de 

referência e experimentais B1, B2 e B3) e do subleito. Para os coeficientes de Poisson 

foram assumidos os seguintes valores: 0,30 para as camadas de revestimento asfáltico, 

0,35 para a base, sub-base e reforço de subleito e 0,45 para o subleito. 
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Tabela 5.1: Parâmetros para o dimensionamento pelo método da resiliência da 

COPPE/UFRJ dos materiais que compõem os pavimentos simulados neste estudo. 

Parâmetros 
Média 

(kgf/cm²) 

Desvio Padrão 

(kgf/cm²) 

Mistura de referência 32.050 6000 

Mistura experimental B1 29.530 3600 

Mistura experimental B2 23.020 3260 

Módulo de 

Resiliência do 

Revestimento 
Mistura experimental B3 15.390 1540 

k1 3964 - 

k2 0,398 - Coeficientes da Base 

k3 -0,013 - 

k1 3146 - 

k2 0,4539 - 
Coeficientes da 

Sub-base 
k3 -0,0825 - 

k1 3407 - 

k2 0,3737 - 

Coeficientes do 

Subleito 

(Pavimento 1) k3 -0,3491 - 

Módulo de Resiliência do Subleito Tipo III 

DNER-PRO 269/94 (Pavimento 2) 
500 50 

 

 

Para verificação do critério de confiabilidade aplicou-se o Método de Rosemblueth que 

segundo MOTTA (1991) consiste em se estimar os três primeiros momentos (média, 

desvio padrão e coeficiente de assimetria) da variável dependente em função das 

variáveis aleatórias independentes, para as quais se conheça esses três momentos (ou 

pelo menos suas estimativas), sem a necessidade de se conhecer as distribuições de 

probabilidade das variáveis independentes ou da dependente. 

 

Segundo SUASSUNA (2003) citando HUANG (1993), o método de Rosenblueth 

consiste no cálculo da média e variância dos 2n valores da variável dependente, sendo 

que “n” corresponde ao número de variáveis independentes envolvidas na análise. Os 2n 

termos de Y decorrem da utilização na função de transferência dos valores médios mais 
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ou menos um desvio padrão de cada variável aleatória independente. Neste método, as 

equações utilizadas na determinação dos valores médios são as seguintes: 

 

E[YM] = 1/2 . (YM
++++ +.....+ YM

-----), para n=1 

E[YM] = 1/4 . (YM
++++ +.....+ YM

-----), para n=2 

E[YM] = 1/8 . (YM
++++ +.....+ YM

-----), para n=3 

E[YM] = 1/2n . (YM
++++ +.....+ YM

-----), para n variáveis, onde a média da variável 

dependente é igual a E[Y] (M=1) e sua variância é igual a V[Y] = E[Y2] – (E[Y]2). Os 

parâmetros ++++, ----- representam as combinações (2n) considerando o valor médio + 

ou – o desvio padrão para a determinação dos valores médios.  

 

Para comparação entre os dimensionamentos de ambas as estruturas dos pavimentos são 

apresentadas quatro alternativas: 

• Alternativa 1 - considerando as espessuras das camadas definidas no método 

empírico do DNER com o revestimento em CBUQ – representado pelo MR da 

mistura de referência; 

• Alternativa 2 - considerando as espessuras das camadas definidas no método 

empírico do DNER com o revestimento em CBUQ – representado pelo MR da 

mistura experimental B1; 

• Alternativa 3 - considerando as espessuras das camadas definidas no método 

empírico do DNER com o revestimento em CBUQ – representado pelo MR da 

mistura experimental B2; 

• Alternativa 4 - considerando as espessuras das camadas definidas no método 

empírico do DNER com o revestimento em CBUQ – representado pelo MR da 

mistura experimental B3; 

 

Na tabela 5.2 são apresentados os critérios de aceitação para o número N adotado para o 

dimensionamento dos pavimentos simulados neste estudo. Estes valores serão 

comparados com os valores obtidos no FEPAVE2. Segundo MEDINA (1997) para 

artérias principais de vias urbanas o nível de confiabilidade recomendado pela 

AASHTO (1993) para projetos de pavimentos pode variar de 80 a 99%. 
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Tabela 5.2: Número N adotado e critérios de aceitação para estrutura dos pavimentos 

simulados neste estudo. 

N Critérios de Aceitação 

DMáx. adm  (0,01 mm) 77 

∆σRev. (Mistura de Referência) 
(kgf/cm²) 

16,8 

∆σRev. (Mistura Experimental B1) 
(kgf/cm²) 

32,5 

∆σRev. (Mistura Experimental B2) 
(kgf/cm²) 

28,6 

∆σRev. (Mistura Experimental B3) 
(kgf/cm²) 

15,5 

σvSLadm. Pavimento 1 (kgf/cm²) 3,14 

5 . 106 

σvSLadm. Pavimento 2 (kgf/cm²) 0,52 

 

Na Tabela 5.3 são apresentados os valores dos resultados obtidos no FEPAVE2, 

considerando a variabilidade do revestimento, comparados com os critérios de aceitação 

para a simulação dos dimensionamentos considerando a estrutura do pavimento 1 

definida no dimensionamento pelo método do DNER.  

 

Na Tabela 5.4 são apresentados os valores dos resultados obtidos no FEPAVE2, 

considerando a variabilidade do revestimento e do subleito, comparados com os 

critérios de aceitação para a simulação dos dimensionamentos considerando a estrutura 

do pavimento 2 definida no dimensionamento pelo método do DNER.  

 

A análise dos resultados apresentados nas tabelas 5.3 e 5.4 mostra que na simulação dos 

dimensionamentos dos pavimentos 1 e 2 todos os critérios de aceitação são atendidos 

com folga, para as alternativas consideradas em todos os itens com as espessuras iniciais 

adotadas no dimensionamento pelo método do DNER, com nível de confiabilidade de 

85% e 99,9% com exceção da alternativa 4 , o que pode indicar superdimensionamento 

das camadas. Desta forma, os pavimentos simulados poderiam ser dimensionados pelo 

método da resiliência da COPPE/UFRJ com camadas e espessuras iguais às adotadas no 

método empírico do DNER com confiabilidade de 99,9% para as alternativa 1, 2 e 3. 

Esse grau de confiabilidade sugere que os pavimentos poderiam ser dimensionados pelo 

método da COPPE/UFRJ modificando as camadas e/ou as espessuras como sugerido em 

BENEVIDES (2000). 
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Tabela 5.3: Quadro comparativo entre os parâmetros obtidos pelo FEPAVE2 e os 

critérios de aceitação para a estrutura do pavimento 1. 

Nível de Confiabilidade 
Alternativa 

Parâmetros 

Calculados 50% 85% 99,9% 

Critérios  

de aceitação 

D (0,01 mm) 28 28 28 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 12,16 12,16 15,55 16,8 1 

óv SL (kgf/cm²) 0,369 0,380 0,395 3,14 

D (0,01 mm) 28 28 28 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 10,06 13,31 14,85 32,5 2 

óv SL (kgf/cm²) 0,376 0,381 0,399 3,14 

D (0,01 mm) 29 29 29 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 9,17 12,49 14,86 28,6 3 

óv SL (kgf/cm²) 0,387 0,394 0,415 3,14 

D (0,01 mm) 29 30 30 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 7,92 8,64 8,76 15,5 4 

óv SL (kgf/cm²) 0,403 0,405 0,414 3,14 

 

Tabela 5.4: Quadro comparativo entre os parâmetros obtidos pelo FEPAVE2 e os 

critérios de aceitação para a estrutura do pavimento 2. 

Nível de confiabilidade 
Alternativa 

Parâmetros 

Calculados 50% 85% 99,9% 

Critérios 

de aceitação 

D (0,01 mm) 43 43 43 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 10,72 11,23 14,44 16,8 1 

óv SL (kgf/cm²) 0,105 0,110 0,128 0,527 

D (0,01 mm) 43 43 43 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 10,72 11,23 14,44 32,5 2 

óv SL (kgf/cm²) 0,105 0,110 0,128 0,527 

D (0,01 mm) 44 44 44 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 7,99 14,46 20,28 28,6 3 

óv SL (kgf/cm²) 0,109 0,110 0,125 3,14 

D (0,01 mm) 45 45 45 77 

∆σ Rev.  (kgf/cm²) 7,58 10,24 16,99 15,5 4 

óv SL (kgf/cm²) 0,114 0,120 0,114 0,527 
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Verifica-se que mesmo considerando um fator laboratório-campo fo < 10 4, por exemplo 

fo = 5 . 10³, todas estruturas estudadas para o pavimento 1, com  revestimento asfáltico 

com adição de borracha, passariam caso os materiais de todas as camadas e subleitos 

tivessem estes MR. Para o pavimento 2 não passaria a alternativa 4.  

 

Considerando um fator laboratório-campo fo = 10³ verifica-se que das estruturas 

estudadas só passariam as alternativas 2 e 4 caso os materiais de todas as camadas e 

subleitos tivessem estes MR. Portanto, as misturas com borracha, principalmente a B1, 

mostram-se viáveis estruturalmente em todos aspectos e sugere-se que seja feito um 

trecho experimental para comprovar o que o estudo de laboratório e a simulação 

computacional indicam como possíveis. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

6.1 Conclusões 

 

Com base no que foi exposto neste trabalho pode-se concluir: 

• Este trabalho procurou avaliar a possibilidade da incorporação da borracha 

triturada de pneus à mistura asfáltica densa sem alterar o teor de CAP, de modo 

que não houvesse aumento no custo da mistura asfáltica, tendo em vista ser o 

CAP responsável por 50% do custo final da mistura o que se mostrou adequado 

para teor de até 1% em peso de borracha; 

• O critério de dosagem fixando o volume de vazios em 4% para misturas 

asfálticas tipo CBUQ deve ser reavaliado quando da dosagem de misturas 

asfálticas modificadas com adição de borracha uma vez que é um material que 

apresenta variabilidade na mistura, e sofre influência do tipo, tamanho e 

quantidade de borracha adicionada; 

• Considerando ser a mistura asfáltica um novo produto com desempenho 

diferente da mistura densa convencional, o critério de dosagem das misturas 

asfálticas modificadas com adição de borracha (via seca) deve levar em 

consideração o comportamento mecânico da mistura associado ao volume de 

vazios sem a rigidez dos limites fixados na especificação para CBUQ, desde que 

o teor de vazios mais elevado não seja gerado por má compactação; 

• As misturas asfálticas modificadas com adição de borracha (via seca) dosadas 

para um volume de vazios de 4% necessitariam de teores de ligantes elevados, o 

que poderia aumentar a chance de deformação permanente excessiva; 

• As misturas asfálticas modificadas com adição de borracha triturada de pneus 

apresentaram menores valores de resistência à tração e de módulo de resiliência 

quando comparadas com a mistura de referência, indicando uma menor rigidez 

da mistura, maior flexibilidade e resistência à fadiga, levando a menores tensões 

absorvidas pelo revestimento, o que ficou comprovado pela análise de tensões; 
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• Os valores de módulo de resiliência e da resistência à tração das misturas 

modificadas pela adição de borracha diminuíram com o aumento do teor de 

borracha e foram compatíveis com resultados obtidos por outros pesquisadores; 

• As misturas asfálticas modificadas pela adição de borracha triturada de pneus 

(via seca) apresentaram vida de fadiga superior àquela apresentada pela mistura 

de referência; 

• A mistura asfáltica modificada com borracha com 1% de borracha (mistura 

experimental B1) apresentou desempenho mecânico superior considerando os 

parâmetros de fadiga em relação à mistura de referência; 

• Pelo estudo apresentado verifica-se que para cada quilômetro de um pavimento 

com revestimento em concreto asfáltico modificado com adição de borracha (via 

seca), com um teor de 1% de borracha adicionada, seriam reciclados 1540 pneus 

inservíveis; 

• Este trabalho mostrou  que a reciclagem dos pneus inservíveis através da 

incorporação da borracha triturada em misturas asfálticas na pavimentação é 

uma das alternativas viáveis para a utilização deste resíduo, e que associado ao 

ganho ambiental a incorporação da borracha de pneus a misturas asfálticas pode 

melhorar o desempenho mecânico dos pavimentos. 

• Este trabalho mostrou que associado ao ganho ambiental a incorporação da 

borracha de pneus a misturas asfálticas pode melhorar o desempenho mecânico 

dos pavimentos. 

 

6.2 Sugestões para pesquisas futuras 

 

• Analisar comportamento das misturas variando teor de ligante, granulometria da 

borracha de modo a se fixar parâmetros de dosagem e critérios de avaliação das 

misturas asfálticas modificadas com adição de borracha (via seca); 

• Dosar as misturas modificadas com adição de borracha triturada de pneus 

utilizando os critérios do SUPERPAVE para verificar a influência da 

compactação e conseqüentemente dos vazios; 

• Analisar o comportamento mecânico de misturas asfálticas modificadas com 

adição de borracha triturada de pneus com teores de vazios acima de 5% como 
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fixado nas especificações para misturas densas convencionais e usar a densidade 

máxima medida (Método Rice) para reavaliar os vazios; 

• Avaliação da possibilidade do uso de borracha triturada de pneus gerada pela 

recauchutagem, partículas maiores que 2,00mm (geralmente lamelares) em 

misturas asfálticas a quente abertas, com inserção de diferentes teores de 

borracha na granulometria da mistura como mais de um agregado; 

• Estudos que analisem o desempenho das misturas asfálticas modificadas com 

adição de borracha triturada de pneus (via seca) em longo prazo; 

• Estudos que analisem o desempenho de trechos experimentais com misturas 

convencionais, misturas de asfalto-borracha (via úmida) e misturas asfálticas 

modificadas com adição de borracha triturada de pneus (via seca) em longo 

prazo. 
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ANEXO 1 
 

 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA DAS MISTURAS DE 

REFERÊNCIA E EXPERIMENTAIS B1, B2 e B3. 
 

Nas figuras A.1, A.2, A.3 e A.4 são apresentados os resultados dos ensaios de vida de 

fadiga das misturas de referência e experimentais B1, B2 e B3 deste estudo. 
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Amostra: Protocolo: 62-03

25 o
C Operador(es):

3284 MPa Interessado:  

1,07 MPa Data:

Pm(0-10)  = 0,0097 F        + -0,0028

F(0-10)  = 102,9 Pm    + 0,9524

6060 6,33 10,24 30 210,8 2,04 0,0000618 0,81 19861
6061 6,26 10,23 20 138,9 1,34 0,0000412 0,54 84372
6062 6,34 10,17 20 139,8 1,35 0,0000412 0,54 83732
6063 6,51 10,23 30 216,6 2,10 0,0000618 0,81 6376
6065 6,32 10,16 30 208,8 2,02 0,0000618 0,81 14480
6066 6,26 10,23 40 277,7 2,69 0,0000824 1,08 4018
6067 6,49 10,17 40 286,2 2,77 0,0000824 1,08 2568
6068 6,32 10,23 50 350,5 3,40 0,0001030 1,35 1485
6069 6,27 10,26 50 348,7 3,38 0,0001030 1,35 1456

F-62-63

Diâmetro                                  
(cm)

Espessura                                          
(cm)

Número de 
aplicações

Número do 
corpo de 

prova

ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

Temperatura de ensaio:

Equação do cil. de carga ( 125mm ):

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm2)

Deformação 
específica 
resiliente

Nível de 
tensão                                                  

(%)

Carga 
aplicada                             

(kgf)

Resistência máxima à tração estática, σTmax.: março de 2004

Marcelo Patriota

Diferença de 
tensões                                            

(MPa) 

Módulo resiliente médio da amostra:

CBUQ  Convencional - 6% ligante

Alvaro Dellê

VIDA DE FADIGA x DIFERENÇA DE TENSÕES

y = 5076,8x-4,4645

R2 = 0,9569
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Figura A.1: Ensaio de vida de fadiga da mistura de referência deste estudo, Laboratório 

da COPPE/UFRJ. 
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Amostra: Protocolo: 63-03

25
o
C Operador(es):

2929 MPa Interessado:  

0,95 MPa Data:

Pm(0-10) = 0,0097 F        + -0,0028

F(0-10) = 102,9 Pm    + 0,9524

6079 6,43 10,20 10 99,5 0,96 0,0000323 0,38 501327
6080 6,88 10,30 15 161,2 1,56 0,0000485 0,57 23013
6081 6,63 10,24 20 205,9 1,99 0,0000646 0,76 21562
6082 6,77 10,34 20 212,4 2,06 0,0000646 0,76 14769
6083 6,49 10,24 30 302,4 2,93 0,0000970 1,14 19135
6084 6,44 10,33 30 302,7 2,93 0,0000970 1,14 9487
6085 6,58 10,24 40 408,8 3,96 0,0001293 1,51 4275
6086 6,53 10,29 40 407,7 3,95 0,0001293 1,51 3355
6087 6,51 10,29 50 508,0 4,93 0,0001616 1,89 2355
6088 6,51 10,25 50 506,0 4,91 0,0001616 1,89 2587

F-63/03

Resistência máxima à tração estática, σTmax.:

Número do 
corpo de 

prova

ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

B1 - 1% borracha + 6%cap

Alvaro Dellê

Diferença de 
tensões                                            

(MPa) 

Módulo resiliente médio da amostra:

março de 2004

Marcelo Patriota

Diâmetro                                  
(cm)

Espessura                                          
(cm)

Carga 
aplicada                             

(kgf)

Número de 
aplicações

Temperatura de ensaio:

Equação do cil. de carga ( 125mm ):

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm 2)

Deformação 
específica 
resiliente

Nível de 
tensão                                                  

(%)

VIDA DE FADIGA x DIFERENÇA DE TENSÕES

y = 12845x-2,7508

R2 = 0,8672
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1000000
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y = 8E-08x
-2,7508
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2
 = 0,8672
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1000000

0,00001 0,0001 0,001

 

Figura A.2: Ensaio de vida de fadiga da mistura experimental B1 deste estudo,  

Laboratório da COPPE/UFRJ. 
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Amostra: Protocolo: 64-03

25
o
C Operador(es):

2171 MPa Interessado:  

0,80 MPa Data:

Pm(0-10) = 0,0097 F        + -0,0028

F(0-10) = 102,9 Pm    + 0,9524

6098 6,48 10,53 10 87,5 0,85 0,0000368 0,32 22227
6099 6,67 10,21 10 87,3 0,84 0,0000368 0,32 500000
6100 6,43 10,49 24 207,5 2,01 0,0000884 0,77 9908
6101 6,33 10,42 24 202,9 1,97 0,0000884 0,77 420000
6102 6,50 10,62 36 318,5 3,09 0,0001327 1,15 2097
6103 6,31 10,47 30 254,0 2,46 0,0001105 0,96 4399
6104 6,91 10,37 40 367,4 3,56 0,0001474 1,28 4853
6105 6,78 10,27 40 357,0 3,46 0,0001474 1,28 4538
6106 6,66 10,28 50 438,8 4,25 0,0001842 1,60 1867
6107 6,86 10,32 50 453,7 4,40 0,0001842 1,60 1845

F-64/03

Diferença de 
tensões                                            

(MPa) 

Módulo resiliente médio da amostra:

março de 2004

Marcelo Patriota

Diâmetro                                  
(cm)

Espessura                                          
(cm)

Número de 
aplicações

Número do 
corpo de 

prova

ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

B2 - 2% borracha + 6%cap

Alvaro DellêTemperatura de ensaio:

Equação do cil. de carga ( 125mm ):

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm2)

Deformação 
específica 
resiliente

Nível de 
tensão                                                  

(%)

Carga 
aplicada                             

(kgf)

Resistência máxima à tração estática, σTmax.:

VIDA DE FADIGA x DIFERENÇA DE TENSÕES

y = 8035,6x
-2,6418

R2 = 0,5553
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R2 = 0,5553
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0,00001 0,0001 0,001

OBS.: Não foi considerado o ponto de 10% com 22227 aplicacao de carga 

  

Figura A.3: Ensaio de vida de fadiga da mistura experimental B2 deste estudo, 

Laboratório da COPPE/UFRJ. 
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Amostra: Protocolo: 65-03

25
o
C Operador(es):

1605 MPa Interessado:  

0,72 MPa Data:

Pm(0-10) = 0,0097 F        + -0,0028

F(0-10) = 102,9 Pm    + 0,9524

6117 6,96 10,25 20 164,6 1,59 0,0000897 0,58 168155
6118 6,93 10,20 20 163,1 1,58 0,0000897 0,58 129211
6119 6,59 10,46 30 238,6 2,31 0,0001346 0,86 11917
6120 6,69 10,49 30 242,9 2,35 0,0001346 0,86 6786
6121 6,99 10,23 40 330,0 3,20 0,0001794 1,15 2259
6122 6,89 10,17 40 323,3 3,13 0,0001794 1,15
6123 6,91 10,36 50 412,9 4,00 0,0002243 1,44 695
6124 6,91 10,28 50 409,7 3,97 0,0002243 1,44 1485
6125 7,03 10,25 40 332,5 3,22 0,0001794 1,15 2158

F-65/03

Temperatura de ensaio:

Equação do cil. de carga (  125mm ):

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm 2)

Deformação 
específica 
resiliente

Nível de 
tensão                                                  

(%)

Carga 
aplicada                             

(kgf)

Resistência máxima à tração estática, σTmax.:

Diâmetro                                  
(cm)

Espessura                                          
(cm)

Número de 
aplicações

Número do 
corpo de 

prova

ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL

B3 - 3% borracha + 6%cap

Alvaro Dellê

Diferença de 
tensões                                            

(MPa) 

Módulo resiliente médio da amostra:

abril de 2004

Marcelo Patriota

VIDA DE FADIGA x DIFERENÇA DE TENSÕES

y = 5677,8x-5,4836

R2 = 0,9646
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Figura A.4: Ensaio de vida de fadiga da mistura experimental B3 deste estudo, 

Laboratório da COPPE/UFRJ. 
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ANEXO 2 
 
 
CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PNEUS RECICLADOS/km 
 
 

A partir dos resultados mecânicos e da verificação da confiabilidade na simulação dos 

dimensionamentos pelo método empírico do DNER e da resiliência da COPPE/UFRJ 

considerando que a mistura experimental B1 foi a que apresentou melhor desempenho  

quando comparada com a mistura de referência (CBUQ convencional com 6,0% de 

CAP), apresentamos abaixo a composição da quantidade de materiais necessários para a 

produção de 1,0m³ de CBUQ modificado com adição de borracha reciclada de pneus, 

bem como a quantidade de borracha reciclada de pneus para ser usada no revestimento 

com 5cm de espessura de uma via com 1km de extensão, 7m de largura, e a quantidade 

de pneus/km que  seriam reciclados.  

 
A tabela A.2.1 apresenta as composições percentuais em peso da mistura experimental 

B1 com  100% de agregados e com CAP deste estudo. 

 
 
Tabela A.2.1: Composição percentual em peso dos materiais utilizados na mistura 

experimental B1 deste estudo 

Composição percentual da mistura experimental B1  
(em peso) Materiais 

Mistura com 100% agregados Mistura com CAP 
Brita 3/4” (19,0mm) 20% 18,80% 
Brita 1/2” (12,7mm) 25% 23,50% 
Pó-de-pedra  51% 47,94% 
Filer 3% 2,82% 
Borracha 1% 0,94% 
CAP 50/60 - 6,00% 

 
 
A tabela A.2.2 apresenta o consumo de materiais da mistura experimental B1 para 1m³, 

considerando a massa específica aparente média da mistura ã = 2.303 kg/m³ (tabela 4.1). 
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Tabela A.3.2: Consumo de materiais (kg) da mistura experimental B1 para 1m³. 

Material Quantidade (kg/m³) 

Brita ¾” (19,0mm) 433 

Brita ½” (12,7mm) 541 

Pó-de-pedra  1104 

Fíler 65 

Borracha 22 

CAP 50/60 138 

 

• Quantidade de borracha a ser utilizada em um revestimento com 5cm de espessura 

de uma via com 1km de extensão e 7m de largura: 

• Volume de CBUQ modificado com adição de borracha (mistura 

experimental B1) para o revestimento com 5cm de espessura:  

V = 1000mx7mx0,005m = 350m³  

• Quantidade de borracha  para a mistura experimental B1 neste 

revestimento: 

            1m³   ⇒    B = 22kg  

                    350m³  ⇒     B = 7700kg 

• Quantidade de pneus reciclados para fornecer a borracha necessária para a mistura 

experimental B1 do revestimento com 5cm de espessura de uma via com 1km de 

extensão e 7m de largura: 

• Considerando que um pneu apresenta em média 5kg de borracha (ODA, 

2000):  

      P = B/5 = 7700/5 = 1540 pneus. 


