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RESUMO 
 

As Misturas Asfálticas Completas (MACs) se comportam de maneira viscoelástica linear 

quando submetidas a pequenas deformações e pequeno número de ciclos de aplicação de 

carga, tendo as características do ligante influência direta em suas propriedades de rigidez, 

ângulo de fase e na sua dependência tempo-temperatura. Com base nisso, foi desenvolvido o 

método SHStS, no qual é possível prever o comportamento viscoelástico linear da MAC a 

partir da caracterização viscoelástica linear do ligante que a compõe, de modo a obter 

economia de tempo e de material na obtenção dessa informação em laboratório. Este método 

pode ser traduzido basicamente em uma transformação gráfica na curva Cole-Cole do ligante, 

na qual são aplicados um fator de escala (homotético) e dois fatores de deslocamento. 

Adicionalmente, aplica-se um fator de deslocamento no tempo, o qual é evidenciado apenas 

nas curvas dependentes da frequência, como na curva mestra do módulo dinâmico. A 

transformação SHStS tem se mostrado satisfatória para prever o comportamento viscoelástico 

linear de MACs com variadas composições. No entanto, quando da adição de polímero 

elastômero, constatou-se que o ligante não fornece previsão adequada do comportamento da 

MAC. Tomando como exemplo esta situação, acredita-se que uma escala de ensaio com 

incorporação de agregados, como a MAF, possa fornecer uma melhor estimativa. 

Comumente, para aplicação do método SHStS têm sido adotados modelos reológicos a fim de 

se obter os parâmetros necessários para sua aplicação. Neste caso, utilizou-se o 2S2P1D, cuja 

eficácia para representar o comportamento viscoelástico linear de ligantes, mástiques e MACs 

tem sido comprovada em diversos estudos. Portanto, foi objeto deste trabalho também a 

avaliação da aplicabilidade do modelo 2S2P1D para MAFs, se mostrando satisfatório 

principalmente para modelagem do módulo dinâmico, em todo espectro de frequência e 

temperatura. Já a metodologia SHStS mostrou-se consistente com a hipótese de que o ligante 

é a origem da dependência tempo-temperatura de MACs e apresenta grande potencial para 

aplicação em laboratório. 

 

Palavras-chave: Viscoelasticidade Linear. MAF. Modelos Reológicos. 2S2P1D. SHStS. 
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ABSTRACT 

 

If bituminous mixes are subjected to small strains and low number of loading cycles, its 

behavior can be assumed to be in the linear viscoelastic domain. In such case the binder has 

an important influence in the stiffness and phase angle properties, and also in the time-

temperature dependence. A new method called SHStS was developed to predict the linear 

viscoelastic behavior of asphalt mixes from the linear viscoelastic characterization of the 

associated binder, in order to save time and material in laboratory testing. This method can be 

translated in a graphical transformation when analyzing the binder curve in Cole-Cole space, 

in which a homothetic factor and two shift factors are applied. Additionally, a shift factor in 

time is applied, as evidenced in frequency dependent curves, such as the dynamic modulus 

master curve. The SHStS transformation has been acceptable to predict the linear viscoelastic 

behavior of mixtures for different compositions. However, it has been noticed that polymer 

modified binders do not comply with its associated mixes experimental data. In such 

situations, it is believed that a test material with aggregates incorporation, such as FAM, can 

provide better predictions. Generally, the application of SHStS requires the use of a 

rheological model, to obtain the necessary parameters to the transformation. In this case, the 

2S2P1D model was used; whose efficacy to represent the linear viscoelastic behavior of 

binders, mastics and mixes has been attested in different studies. Therefore, one of the aims of 

this study was to evaluate the applicability of the 2S2P1D model in FAMs, which has been 

acceptable especially to the modeling of dynamic modulus, in a wide spectrum of frequency 

and temperature. The SHStS methodology, in turn, has been consistent with the hypothesis 

that the binder is the origin of the time-temperature dependency of asphalt mixtures, and it has 

shown great potential to application in laboratory. 

 

Keywords: Linear Viscoelasticity. FAM. Rheological Models. 2S2P1D. SHStS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Esforços têm sido feitos para o desenvolvimento de métodos mecanísticos de 

previsão do comportamento viscoelástico de misturas asfálticas (Yusoff et al., 2010; Di 

Benedetto et al., 2012; Di Benedetto et al., 2013; Cheng e Qian, 2015). Entender o domínio 

viscoelástico linear das misturas é uma etapa importante nesta caracterização, sobretudo para 

as primeiras idades da mistura e quando esta é submetida a pequenas deformações. 

É amplamente difundido o conceito de que ligantes asfálticos podem ser 

modelados como materiais viscoelásticos (Bernucci et al., 2010; Di Benedetto et al., 2012; 

Narayan et al., 2012; Mangiafico, 2014; Cheng e Qian, 2015). Isto significa dizer que o 

material é caracterizado por possuir comportamento intermediário entre o elástico e o viscoso, 

respondendo de maneira diferente em função da frequência de carregamento.  

Segundo Olard e Di Benedetto (2003) e Di Benedetto et al. (2004), o 

comportamento Viscoelástico Linear (VEL) do ligante tem influência direta no 

comportamento VEL da mistura completa. Com base nisto, foi proposta uma metodologia de 

transformação gráfica conhecida como SHStS (Shift-Homothety-Shift in time-Shift) para 

obtenção das propriedades VEL da mistura completa a partir das propriedades do ligante, e 

vice-versa, sem a obrigatoriedade de utilizar modelagem mecânica-computacional para tal.  

A metodologia SHStS consiste basicamente em uma equação que pode ser 

traduzida graficamente na aplicação de um fator homotético e três fatores de deslocamento na 

curva Cole-Cole, de descrição do comportamento VEL de ligantes, para obtenção da curva 

correspondente da Mistura Asfáltica Completa (MAC). Com o espaço Cole-Cole definido, e 

uma vez observada a aplicabilidade do Princípio da Superposição Tempo-Temperatura 

(PSTT, material termorreologicamente simples), pode-se obter os demais gráficos descritivos 

do domínio VEL, a saber: Curva Mestra do Módulo Dinâmico |E*|, Curva Mestra do Ângulo 

de Fase δ e Espaço de Black. 

Com base nesta metodologia, Mangiafico (2014) ao aplicar eixos normalizados na 

representação Cole-Cole para misturas e seus respectivos ligantes observou que os gráficos se 

sobrepunham. Pouget et al. (2012) ao estudarem a aplicabilidade da metodologia SHStS para 

previsão do comportamento VEL de MACs que possuíam ligantes modificados com polímero 

em sua composição, constataram que para teores de modificação do ligante acima de 7% 

(SBS, elastômero termoplástico) o modelo não fornece boa previsão em baixas frequências 
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(altas temperaturas), devido a inconformidade do ligante com o PSTT nesta mesma faixa, 

enquanto que as curvas mestras experimentais da MAC apresentaram boa continuidade (ou 

seja, observou-se o PSTT). 

Tomando como exemplo esta situação, acredita-se que uma escala de ensaio com 

incorporação de agregados possa fornecer uma melhor previsão do comportamento VEL da 

MAC. Não se pode perder de vista um dos objetivo da metodologia SHStS que é a economia 

de material e de tempo na caracterização, além de não se ter a necessidade de utilizar a prensa 

hidráulica para realização do frequency sweep na MAC. Por esta razão, será utilizada a Matriz 

de Agregados Finos (MAF) para previsão do comportamento VEL da MAC. MAF é a porção 

fina de uma MAC, sendo que sua composição deixa de fora os agregados graúdos, 

apresentando apenas ligante, fíler e agregado miúdo. O fíler se refere a porção dos agregados 

com partículas menores que 0,075mm; as partículas de agregados miúdos têm dimensões 

maiores que 0,075mm e menores que 2,00mm; e os agregados graúdos dimensões entre 

2,00mm e o Tamanho Máximo Nominal (TMN) da MAC. Por não possuir os agregados 

graúdos, a MAF apresenta maior uniformidade se comparada a MAC, proporcionando uma 

caracterização mais precisa, com menor variabilidade e de mais fácil execução. Além disso os 

Corpos-de-Prova (CPs) de MAF comumente usados são de tamanho reduzido em relação a 

MAC. Por estas razões, tanto ligantes quanto MAFs apresentam boa aplicabilidade e maior 

praticidade em laboratório. Pesquisadores da Texas A&M University foram pioneiros no uso 

de MAF no estudo da fadiga, avaliando a influência da parte fina para este dano (Kim et al, 

2003). Estudos nessa mesma vertente foram realizados no Laboratório de Mecânica dos 

Pavimentos (LMP) da Universidade Federal do Ceará (UFC) (Coutinho, 2012; Freire, 2015). 

Uma das maneiras para obtenção dos parâmetros utilizados na metodologia 

SHStS é a utilização de análogos mecânicos do comportamento VEL. Um modelo recente e 

eficaz de diferentes escalas de materiais asfálticos (ligante, mástique e mistura completa) é o 

2S2P1D (2 springs, 2 parabolic elements e 1 dashpot), composto por 2 molas, 2 

amortecedores parabólicos e 1 amortecedor linear. Olard e Di Benedetto (2003) introduziram 

o modelo como uma generalização do modelo Huet-Sayegh. O mesmo modelo foi estudado 

por Pouget et al. (2012), Yusoff et al. (2010), Yusoff et al. (2013) e se apresentou como um 

modelo que traduz corretamente o comportamento VEL de ligantes, mástiques e MACs em 

diferentes temperaturas e frequências. É objeto da presente pesquisa a validação da 

metodologia SHStS para a estimativa do comportamento VEL da MAC a partir das 

propriedades da MAF, considerando materiais locais. 
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1.2 Problema de Pesquisa 

 

O fato do ligante ter influência direta no comportamento viscoelástico linear de 

misturas asfálticas completas é reconhecido e, portanto, a consideração de suas propriedades 

em métodos de previsão do comportamento VEL de MACs se faz necessária, como acontece 

na metodologia SHStS. Entretanto, esta última utiliza-se apenas de resultados de 

caracterização de ligantes ou mástiques (ligante e fíler), não levando em conta a influência 

dos agregados miúdos.  

Portanto, percebe-se que a propriedade dos agregados miúdos de formar 

juntamente ao ligante e ao fíler uma matriz relativamente uniforme e com propriedades de 

resistência ao cisalhamento singulares não está sendo apropriadamente considerada. Isto pode 

afetar diretamente a previsão do comportamento VEL de misturas completas na metodologia 

de transformação SHStS. Nesse sentido, um problema para o qual o presente trabalho busca 

contribuir é a diferença considerável entre a previsão do módulo dinâmico e ângulo de fase 

feita pelo ligante em relação ao comportamento experimental da MAC, quando se utiliza, por 

exemplo, ligantes modificados por polímero. A importância do estudo está na possibilidade de 

se prever com maior precisão o comportamento VEL de uma MAC, ao utilizar como base 

características VEL da MAF a ela associada. 

 

1.3 Questões de Pesquisa 

 

a) É possível modelar o comportamento VEL da MAF utilizando o modelo 

reológico 2S2P1D? 

b) Qual a influência do fíler e dos agregados miúdos nas propriedades VEL de 

uma MAF? 

c) É possível prever, com boa aproximação, o comportamento VEL 

unidimensional (1D) da MAC a partir da caracterização de sua respectiva 

MAF, e vice-versa, utilizando o método SHStS, inicialmente desenvolvido 

para ligantes e mástiques? 

d) O comportamento da MAC é melhor previsto pelo ligante ou pela MAF? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo geral avaliar a aplicabilidade da metodologia de 

transformação SHStS (Shift-Homothety-Shift in time-Shift) para obter estimativas de 

propriedades viscoelásticas lineares de MACs a partir de caracterização VEL das MAFs. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar a aplicabilidade do modelo 2S2P1D para modelagem do 

comportamento VEL da MAF; 

b) Avaliar a influência do fíler e dos agregados miúdos nas propriedades VEL de 

MAFs; 

c) Verificar a aplicabilidade da MAF na metodologia SHStS para previsão do 

comportamento VEL unidimensional (1D) da MAC; 

d) Comparar a previsão do comportamento VEL 1D da MAC, a partir do ligante 

e da MAF, utilizando a metodologia SHStS. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Viscoelasticidade Linear 

 

De acordo com Mangiafico (2014), domínios de comportamento do ligante 

asfáltico e da mistura podem ser plotados de acordo com a deformação (ε) e o número de 

ciclos de carregamento (N) aplicados nestes materiais (Figura 1 eFigura 2, respectivamente). 

Para pequenas deformações, eles se encontram no domínio Viscoelástico Linear (VEL), no 

qual respondem às tensões de maneira intermediária entre o comportamento elástico e o 

viscoso. Dessa forma, entende-se que para uma certa tensão aplicada, materiais asfálticos 

deformam com um certo atraso, o qual é comumente quantificado pelo ângulo de fase (δ) 

entre as curvas senoidais de tensão e deformação em ensaios de módulo dinâmico. 

Enquanto materiais elásticos são descritos pela Lei de Hooke (δ = 0º), líquidos 

puramente viscosos são explicados pela Lei de Newton (δ = 90º). Por possuir comportamento 

intermediário, o ângulo de fase do ligante asfáltico está entre estes dois limites (0º < δ < 90º,  

Figura 3). Portanto, o valor de δ irá definir o comportamento do material como 

predominantemente elástico ou viscoso. É importante ressaltar, entretanto, que fatores como a 

temperatura e o envelhecimento do material também influenciam o comportamento do ligante 

e, por consequência, da mistura completa. 

Em ensaios de módulo complexo em ligantes utiliza-se o ensaio de cisalhamento 

com uma carga oscilatória, obtendo-se dois parâmetros quando se atinge o regime 

permanente: módulo dinâmico de cisalhamento (⏐G*⏐) e ângulo de fase (δ). Já ensaios em 

misturas, aplicam-se cargas axiais oscilantes de tração, compressão ou tração-compressão no 

CP, obtendo-se no regime permanente os parâmetros módulo dinâmico (⏐E*⏐), ângulo de 

fase (δ) entre tensão (σ) e deformação axial (εa) e até mesmo o ângulo de fase (δv) entre 

deformações axial (εa) e transversal (εt), como mostrado na Figura 4. Observe que a 

deformação transversal está em fase oposta da tensão e da deformação axial. 

Kallas (1970 apud Huang, 2004) estudou a relação entre o tipo de ensaio cíclico 

utilizado no ensaio de misturas completas (tração, compressão e tração-compressão) com o 

módulo dinâmico |E*| e o ângulo de fase δ obtidos. Observou-se que para temperaturas entre 

21ºC e 38ºC e frequência de 1Hz o módulo dinâmico obtido por tração e tração-compressão 

era em torno de 50% a 65% daquele obtido por compressão. Já o ângulo de fase do ensaio em 

tração-compressão é em torno de 25% maior do que o de compressão. Para fins de 
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dimensionamento, Huang (2004) recomenda a utilização do ensaio de tração-compressão, por 

ser mais coerente com as situações encontradas em campo. Entretanto, por questões de 

facilidade operacional, é mais utilizado o ensaio de compressão, uma vez que os ensaios de 

tração-compressão  e tração exigem que o CP esteja colado ao atuador do equipamento. 

 

Figura 1 - Domínios do comportamento mecânico típico do ligante asfáltico dependendo da 

deformação ε e do número de ciclos N, para uma dada temperatura. 

Fonte: Adaptado de Mangiafico (2014). 
 

Figura 2 - Domínios do comportamento mecânico típico da mistura asfáltica dependendo da 

deformação ε e o número de ciclos N, para uma dada temperatura 

Fonte: Adaptado de Mangiafico (2014). 

 

A relação entre os resultados dos ensaios em ligantes (|G*|) e misturas (|E*|) é 

possível pela equação fundamental 1, uma vez assumida a isotropia, homogeneidade e 

comportamento linear do material. Huang (2004) afirma que o coeficiente de Poisson tem 

pouca influência no comportamento do material e recomenda o uso de um valor constante 
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com a frequência, cuja faixa típica para misturas betuminosas a quente (Hot Mix Asphalt, 

HMA) está entre 0,30 e 0,40, com um valor típico de 0,35. Segundo Nguyen et al. (2009), 

essa faixa é mais ampla, variando de 0,25 a 0,50. No Brasil, este valor é geralmente adotado 

igual a 0,30 (Bernucci et al., 2010).  

De acordo com Di Benedetto et al. (2007), o coeficiente de Poisson não é 

constante com a temperatura e frequência. É mais apropriado tratá-lo como um número 

complexo, ao invés de um número real, uma vez que há um pequeno atraso entre o 

deslocamento longitudinal e o radial. Seu módulo varia de 0,50 para baixas frequências (ou 

altas temperaturas) a 0,35 para altas frequências (ou baixas temperaturas). O coeficiente de 

Poisson foi medido durante o ensaio de módulo dinâmico, com o uso de LVDTs nos sentidos 

longitudinal e radial do CP. O valor do coeficiente de Poisson para misturas completas 

também pode ser determinado durante o ensaio de módulo de resiliência, como feito no 

estudo realizado por Theisen (2011). Neste trabalho, o autor afirma que o comportamento do 

coeficiente de Poisson varia com o tempo de carregamento, e também com a tensão de 

confinamento. Por esta razão, não é apropriado utilizar um coeficiente de Poisson constante, 

pois ignoraria o grau de viscoelasticidade do material. Além disso, não é apropriado utilizar o 

coeficiente de Poisson em materiais viscoelásticos, pois este não constitui um parâmetro 

constitutivo do material, sendo recomendado o uso das compliâncias de cisalhamento J(t) e de 

compressibilidade B(t). 

 

 Figura 3 - Exemplos de resultados do ângulo de fase de ligantes diferentes em uma mesma 

temperatura. 

Fonte: Adaptado de Bernucci et al. (2010). 

 

!∗ ! = !∗ !
2(1+ !∗(!) ) (1) 

δ1 

δ2 

E2 ou G2,  
Parte Viscosa 

E1 ou G1,  
Parte Elástica 

PORÇÃO	ELÁSTICA:	
E1=|E*|∙cosδ 

G1=|G*|∙cosδ 
PORÇÃO	VISCOSA:	
E2=|E*|∙senδ 

G2=|G*|∙senδ 
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Figura 4 - Ilustração dos 3 diferentes tipos de cargas cíclicas em ensaios de módulo dinâmico 

de misturas completas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Pouget et al. (2012). 

 

2.1.1 Curvas de Caracterização Viscoelástica Linear 

 

Os resultados dos ensaios de módulo dinâmico podem ser plotados em diferentes 

curvas, sendo mais comumente usadas as curvas isotérmicas, a partir das quais é possível 

obter curvas mestras do material, curva no Espaço de Black e representação Cole-Cole. 

Curvas isotérmicas (Figura 5) são construídas com plotagem em escala logarítmica dos 

valores do módulo dinâmico (axial ⏐E*⏐ ou cisalhamento ⏐G*⏐) ou ângulo de fase δ em 

função da frequência às quais as amostras foram submetidas. Sua importância está em 

permitir a avaliação da susceptibilidade cinética de ligantes e misturas, a partir da comparação 

dos valores absolutos de módulo dinâmico (ou ângulo de fase) para diferentes temperaturas, 

em uma determinada frequência.  

Além disso, é possível obter uma curva mestra (Figura 5) do módulo dinâmico 

para uma faixa mais ampla de frequências, para uma determinada temperatura de referência. 

TRAÇÃO	

TRAÇÃO-COMPRESSÃO	

COMPRESSÃO	
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Tal realização é possível graças ao Princípio da Superposição Tempo-Temperatura (PSTT), o 

qual assume que os efeitos do acréscimo/decréscimo de temperatura no comportamento dos 

materiais asfálticos podem ser relacionados, respectivamente, a um decréscimo/acréscimo na 

frequência. Ao determinar uma temperatura de referência (Tref), fatores de deslocamento aT 

podem ser aplicados para diferentes temperaturas de ensaio de modo a se obter uma curva 

suave e contínua do módulo dinâmico em uma faixa de frequência mais ampla, cuja obtenção 

seria inviável pelo equipamento de ensaio. O PSTT também pode ser explicado pelas 

equações 2 e 3. 

 

Figura 5 - Aplicação do fator de deslocamento aT para obtenção da curva mestra para a 

temperatura de referência (20ºC). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

!∗ !, ! = !∗(!!"# ,!! ∙ !) (2) 

! !, ! = !(!!"# ,!! ∙ !) (3) 

 

No exemplo da Figura 5, foi selecionada a temperatura de referência 20ºC (série 

de dados intermediária). Valores de temperatura abaixo desta foram deslocados para a direita, 

e para esquerda no caso de valores superiores. Os valores experimentais de aT pode sem 

obtidos pela modelagem das isotermas como funções lineares, fazendo a transladação das 

mesmas pela diferença média entre abcissas de duas séries consecutivas, calculadas para uma 

mesma ordenada. O procedimento mais detalhado do processo é explicado no item 3.2.2. Os 

valores do coeficiente aT experimentais podem ser modelados por Arrhenius e William-

Landel-Ferry (WLF), por exemplo. A formulação de Arrhenius é dada pela equação 3. 
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log!! = ! ∙ 1
! −

1
!!"#

= !!
2,303 ∙ ! ∙

1
! −

1
!!"#

 (3) 

 

Onde C é a constante do material (K), Ea é a energia de ativação do material 

(J/mol), R é a constante dos gases (8,314kJ/mol.K), T é a temperatura da série de dados a qual 

se deseja transferir para a temperatura de referência (Tref). Coutinho (2012) relaciona diversos 

valores da constante C para CAPs e MACs encontrados na literatura. A formulação WLF é 

dada pela equação 4. 

 

log!! = − !!(! − !!"#)
!! + (! − !!"#)

 (4) 

 

Onde C1 e C2 são constantes que dependem do material. Segundo Delaporte et al. 

(2009), as constantes C1ref e C2ref da Tref podem ser convertidas para uma nova temperatura de 

referência Tref,nova (resp. C1ref,nova e C2ref,nova) de acordo com as equações 5 e 6.  

 

C2!"# = !2!"#,!"#$ + !!"# − !!"#,!"#$  (5) 

!1!"# =
!1!"#,!"#$ ∙ !2!"#,!"#$

!2!"#
 (6) 

 

Segundo Graziani et al. (2016), em um estudo comparativo dos fatores de 

deslocamento aT para os módulos dinâmicos |E*| e |G*| de um mesmo material, analisados 

sob ensaios cíclicos de compressão e de tração-compressão, percebeu-se que os valores de aT 

são semelhantes entre si. Dessa forma, a construção da curva mestra |E*| implica na 

construção simultânea da curva mestra de |G*|, o que pode ser evidenciado por uma curva 

suave e contínua após a conversão |E*| à |G*| (equação 1).  

Em um estudo sobre propriedades VEL de mástiques, Delaporte et al. (2009) 

constataram que os shift factors são os mesmos para os diferentes materiais asfálticos com 

mesmo tipo de ligante, independente dos agregados adicionados. A mesma conclusão para 

misturas completas foi feita no estudo de Di Benedetto et al. (2004). 

É comum que primeiramente seja feito o método da regressão linear, obtendo 

valores de aT ditos experimentais e, então, pelo método dos mínimos quadrados ajustem-se 

estes valores pela formulação de Arrhenius ou WLF, para obtenção das constantes C, C1 e 
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C2. Em um estudo comparativo sobre métodos de obtenção dos shift factors, Forough et al. 

(2014) utilizaram otimização dos mínimos quadrados para fazer o ajuste dos aTs 

experimentais com modelos de Kaelble modificado, Arrhenius, WLF para construção do 

módulo de relaxação dos materiais, constatando que para as diversas situações analisadas 

(variação das gradações de agregados, variação do volume de vazios e variação do período de 

envelhecimento) o método de Arrhenius apresentou melhor ajuste na maioria dos casos, 

seguido do WLF e Kaelble modificado. Faz-se necessário ressaltar, entretanto, que a pesquisa 

utilizou apenas um tipo de ligante e de agregado na análise, além do que foi aplicada para 

módulo de relaxação, podendo a generalização para curvas mestras do módulo dinâmico, ou 

mesmo do ângulo de fase, serem incorretas. 

Além das curvas mestras, há também a curva no Espaço de Black, na qual são 

plotados o módulo dinâmico (⏐E*⏐ ou⏐G*⏐) em escala logarítmica em função do ângulo de 

fase δ (Figura 6a). A importância desta representação está na possibilidade de obtenção da 

faixa de módulo com os menores ângulos de fase para altas temperaturas, e também em ser 

possível estabelecer uma correlação linear entre ⏐E*⏐ e δ para que se possa calcular a porção 

elástica e viscosa do módulo (E1 e E2, respectivamente) por uma relação trigonométrica 

simples, como mostrado na  Figura 3. 

 

Figura 6 - Representações (a) no Espaço de Black e (b) Cole-Cole de um ligante. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A representação Cole-Cole (Figura 6b) consiste na plotagem da porção viscosa do 

material (E2 ou G2) em função da porção elástica (E1 ou  G1), assumindo um formato 

semelhante a um arco de circunferência. Assim como o Espaço de Black, esta curva é 

independente da frequência ou temperatura de ensaio A partir da Cole-Cole pode-se analisar, 

por exemplo, os valores de ponto máximo do módulo de perda de energia (porção viscosa, E2 
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ou G2) de diferentes misturas. Uma análise mais aprofundada desta representação é feita no 

item 2.1.2.5. 

Um Material Termorreologicamente Simples (MTS) pode ser evidenciado quando 

os mesmos valores de aTs produzem curvas mestras suaves e contínuas do módulo e do 

ângulo de fase simultaneamente, no domínio de pequenas deformações. Entretanto, uma 

maneira mais simples de verificar a validade do PSTT antes do cálculo dos aTs é plotar as 

curvas Cole-Cole e Espaço de Black (não dependentes da frequência), e observar se as curva 

são suaves e contínuas, como mostrado na Figura 6. Se sim, o PSTT é válido e material pode 

ser considerado MTS. Se não, deve-se avaliar se houve erro na medição ou se valer do 

Princípio da Superposição Tempo-Temperatura Parcial (PSTTP), onde aplicável.  

O PSTTP mostra-se como uma alternativa da aplicação do PSTT para Materiais 

Termorreologicamente Complexos (MTC) (Olard e Di Benedetto, 2003). Originalmente, para 

MTCs deve-se transladar as isotermas horizontal e verticalmente (Coutinho, 2012). No 

PSTTP, calculam-se os fatores de deslocamento aT de modo a obter uma curva mestra suave e 

contínua do módulo, apenas, sabendo que a curva mestra do ângulo de fase não será contínua, 

e vice-versa. Essa propriedade é comumente encontrada em ligantes modificados por 

polímero, assim como em misturas asfálticas com este tipo de ligante (Pouget et al., 2012). 

Na Figura 6 está mostrado um exemplo do Espaço de Black para um ligante modificado com 

Etil-Vinil Acetato (EVA), que se mostrou como um MTC, e aplicação do PSTTP para a curva 

mestra do módulo e a correspondência na curva mestra do ângulo. 

 

Figura 7 - Exemplo de aplicação do PSTT para um ligante modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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2.1.2 Modelos Mecânicos de Previsão do Comportamento Viscoelástico Linear 

 

Na literatura estão disponíveis modelos matemáticos e mecânicos para previsão 

do comportamento viscoelástico de misturas. Os modelos matemáticos podem fornecer boas 

previsões do módulo dinâmico |E*| e do ângulo de fase δ, sendo muito deles baseados na 

função sigmoidal, como é o caso do modelo revisado de Witczak (Bari e Witczak, 2006) e, 

mais atualmente, um modelo com misturas produzidas no Brasil, desenvolvido por Gouveia 

(2016), em cujo trabalho pode-se encontrar diversos modelos matemáticos disponíveis na 

literatura.  

Alguns modelos mecânicos também têm se mostrado promissores para o ajuste de 

curvas VEL, sendo possível a interpretação física dos parâmetros de ajuste (Olard e Di 

Benedetto, 2003; Xu e Solaimanian, 2013). Para facilitar o entendimento dos modelos 

mecânicos, é importante caracterizar primeiramente seus elementos constituintes: mola, 

amortecedor linear e amortecedor parabólico. Na mola, a deformação (!) ocorre linearmente 

com a tensão aplicada (!), de acordo com a equação 5, onde E é módulo de elasticidade do 

elemento, enquanto no amortecedor linear a tensão no material varia com a taxa de 

deformação aplicada, como mostrado na equação 8, onde ! é a viscosidade do material. Já o 

elemento parabólico possui uma relação entre tensão e deformação mais complexa do que os 

casos anteriores (equação 9), onde ! é o tempo de relaxação, que pode ser dado por ! = ! !, 

e pode assumir valores entre 0 e 1, e Ω! é um operador diferencial especial, definido no 

espaço de Fourier. Observe também que a deformação é dependente do tempo (ε(t)). Além 

disso, este possui uma função creep parabólica (J(t)) e de módulo de rigidez complexo 

(equações 10 e 11, respectivamente), onde a é uma constante adimensional, h pode assumir 

valores entre 0 e 1 e Γ é uma função gama, definida pela equação 12, onde n>0 ou Re(n)>0. 

 

! = ! ∙ ! (7) 

! = ! ∙ !"!" (8) 

! = ! ∙ !!!! ∙ Ω! ∙ !(!)  (9) 

! ! = ! !
!

!
 (10) 

!∗ !"# = !"# !

!Γ(ℎ + 1) (11) 
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Γ ! = !!!!!!!!"
!

!
 (12) 

 

Utilizando a mola e o amortecedor linear, foram propostos os modelos de 

Maxwell e de Voigt. O elemento de Maxwell é composto por 1 mola e 1 amortecedor em 

série (Figura 8a). A função creep (J(t)) e o módulo de relaxação (R(t)) são dados 

respectivamente pelas equações 13 e 14. O módulo complexo deste elemento é dado pela 

equação 15. 

 

! ! = 1
! +

1
! (13) 

! ! = !!!
!
! (14) 

!∗ ! = ! !"#
1+ !"# =

!!!!! + !!!!"
!! + !!!!  (15) 

 

Já o elemento de Voigt é composto por 1 mola e 1 amortecedor em paralelo 

(Figura 8b). As funções de creep e de módulo de relaxação são dadas pelas equações 16 e 17, 

onde ! é uma função delta de Dirac. O módulo complexo do elemento é dado pela equação 

18. 

 

! ! = 1
! 1− !!

!
!  (16) 

! ! = ! + !"(!) (17) 

!∗ ! = ! + !"# (18) 

 

Com base nestes elementos, foram desenvolvidos modelos generalizados cuja 

composição é um aglomerado de n elementos de Maxwell ou Kelvin-Voigt, podendo estar 

associados a 1 mola e 1 amortecedor, como mostrado adiante. 
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Figura 8 - Modelos mecânicos de previsão do comportamento viscoelástico linear de 

materiais. 

Fonte: Adaptada de Olard e Di Benedetto (2003). 

 

2.1.2.1 Maxwell-Wiechert Generalizado 

 

O modelo em questão consiste em uma série de n conjuntos de elementos de 

Maxwell em paralelo, podendo ter mais 1 mola (Figura 8c) e 1 amortecedor em paralelo a 

todos estes elementos. O módulo de relaxação e o módulo complexo deste modelo podem ser 

dados pelas equações 19 e 20, respectivamente, onde !! é módulo vítreo quando ! → ∞. 

 

! ! = !! + !!
!

!!!
!!

!
!! (19) 

!∗ !" = !! + !!
!"!!

1+ !"!!

!

!!!
 (20) 

 

2.1.2.2 Kelvin-Voigt Generalizado 

 

Trata-se de n elementos de Kelvin-Voigt em série, podendo ter mais 1 mola e 1 

amortecedor em série a todos estes elementos (Figura 8d). A equação 21 introduz a função 



 16 

creep para o modelo em questão, onde !! = !! !!. Já o módulo complexo é obtido pela 

equação 22. 

 

! ! = 1
!!

1− !!
!
!!

!

!!!
+ 1
!!

+ 1
!!

 (21) 

!∗ !" = 1
!! + !!!!

!

!!!
+ 1
!!

+ 1
!!!!

!!

 (22) 

 

As equações descritivas de Mawell e Kelvin-Voigt se encontram no espectro 

discreto, podendo não ser apropriado para representação do comportamento VEL de materiais 

viscoelásticos. No entanto, para um conjunto com infinitos elementos de Maxwell ou Kelvin-

Voigt, e desde que a análise seja realizada num espectro contínuo, os resultados sempre serão 

satisfatórios (Di Benedetto e Olard, 2003). 

 

2.1.2.3 Huet 

 

Neste modelo são introduzidos elementos parabólicos. Consiste em um sistema 

com 1 mola e 2 amortecedores parabólicos em série (Figura 8e). A função de creep e o 

módulo complexo são dados pelas equações 23 e 24, onde ! é uma constante adimensional, e 

0 < k < h < 1. A equação WLF foi utilizada por Huet (1963 apud Yusoff et al., 2012) para 

considerar o efeito da temperatura. 

 

! ! = 1
!!

1+ ! ! ! !

Γ(! + 1)+ !
! ! !

Γ(ℎ + 1)  (23) 

!∗ ! = !!
1+ !(!"#)!! + (!"#)!! (24) 

 

Segundo Olard e Di Benedetto (2003), este modelo quando aplicado para misturas 

asfálticas apresenta uma inconformidade com a assíntota inferior na curva mestra do módulo 

|E*|, cujo valor deveria tender a !! > 0, mas tende a zero quando a frequência também o faz. 

Por isso, foi adicionada a esse sistema uma mola de rigidez muito menor que !! para 

consideração da assíntota inferior, dando origem ao modelo de Huet-Sayegh. 
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2.1.2.4 Huet-Sayegh 

 

Neste modelo é introduzida mais 1 mola em paralelo com o modelo de Huet. 

Dessa forma, consiste em 1 mola e 2 amortecedores parabólicos em série, que, por sua vez, 

estão em paralelo com outra mola (Figura 8f). A equação 25 mostra a expressão do módulo 

complexo para este modelo, onde ! é a frequência, !! é módulo estático quando ! → 0, ! é o 

ângulo de fase, !! = −1 e ! é função da temperatura (T) e seu desenvolvimento pode ser 

descrito por uma lei WLF. A relação entre τ e τ0 é mostrada na equação 26, onde !! é 

determinado na temperatura de referência, !! = !(!!).  
 

!∗ !"# = !! +
!! − !!

1+ ! !"# !! + !"# !! (25) 

! ! = !!(!) ∙ !! (26) 

 

Em um estudo comparativo deste modelo com os modelos de, Maxwell, Kelvin, e 

também com os modelos generalizados de Maxwell (n = 16)  e Kelvin-Voigt (n = 12) 

generalizados e Burger, Xu e Solaimanian (2013) constataram que para as 20 misturas 

asfálticas analisadas, o modelo de Huet-Sayegh apresentou melhor ajuste à curva mestra do 

módulo em toda a faixa de frequência. Os demais modelos, que apresentaram 

inconformidades na assíntota superior do gráfico, devido a suas próprias formulações.  

Observou-se também que a medida que o número de elementos n dos modelos de 

Maxwell e Kelvin-Voigt generalizados aumentam, o fenômeno de ondulação da curvas 

mestras do módulo se torna mais suave, embora o custo computacional também aumente. 

Apesar do melhor ajuste, percebeu-se que para alguns CPs testados na maior frequência de 

ensaio (e menor temperatura), o modelo de Huet-Sayegh não apresentou um ajuste bem 

definido na assíntota superior. De acordo com Olard e Di Benedetto (2003), Huet-Sayegh 

aplicado em ligantes apresenta inconformidades em baixas frequências na curva mestra do 

módulo, sendo mais apropriado modelar essa região do gráfico utilizando um amortecedor 

linear ao invés de amortecedores parabólicos apenas, como mostrado no item 2.1.2.5. 

 

2.1.2.5 Modelo 2S2P1D 

 

O modelo reológico 2S2P1D (2 springs, 2 parabolic dampers e 1 dashpot) possui 

um conjunto de 1 mola, 2 elementos parabólicos e 1 amortecedor em paralelo com outra mola 
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(Figura 8g). Ele foi introduzido pela ENTPE da Universidade de Lyon (Olard e Di Benedetto, 

2003) e assim como outros modelos mecânicos do comportamento viscoelástico de materiais 

asfálticos (neste caso, tanto ligante quanto misturas asfálticas), este tem como objetivo prever 

a resposta do material quando submetido a certa tensão ou deformação sob diferentes 

frequências de aplicação de carga e temperaturas (Airey, 1997).  O módulo complexo pode 

ser dado pela equação 24, onde 0 < k < h < 1, ! é adimensional e ! = (!!! − !!)!". 

 

!∗ !"# = !! +
!! − !!

1+ !(!"#)!!+(!"#)!!+(!"#$)!! (24) 

 

Este modelo possui 7 constantes, e mais 2 (C1 e C2) no modelo WLF para a 

obtenção de ! ! , de acordo com a equação 23.  Um fato importante é que o ligante asfáltico 

apresenta módulo estático praticamente zero (!! → 0), o que reduz o número de parâmetros 

para 8 neste caso específico. Uma vantagem deste modelo é a possibilidade de correlação dos 

parâmetros com propriedades físicas da mistura (Tabela 1). 

A calibração do modelo foi realizada por uma minimização da distância entre 

pontos experimentais e pontos previstos do módulo complexo (equação 25), onde !! e !! são, 

respectivamente, as partes real e imaginária no módulo complexo do material, “exp” se refere 

aos valores do dados experimentais e “modelo” aos da previsão feita pelo 2S2P1D. 

 

!!!"#(!!) − !!!"#$%"(!!))! + !!!"#(!!) − !!!"#$%"(!!))!
!

!!!
 (25) 

 

No estudo original de comprovação da eficiência do modelo 2S2P1D realizado 

por Olard e Di Benedetto (2003), 9 diferentes ligantes asfálticos foram selecionados, 

incluindo 4 modificados por polímero (elastômero ou plastômero), e parte destes foram 

utilizados para produção de 4 diferentes misturas com uma mesma granulometria. Realizou-se 

caracterização VEL dos ligantes com ensaio de tração-compressão em amostras cilíndricas na 

faixa de temperatura de -30 a 30ºC e frequências de 6,3 a 250Hz, e ensaios de cisalhamento 

em amostras anelares nas temperaturas de 30 a 60ºC e mesma faixa de frequências. As 

misturas asfálticas também foram ensaiadas por tração-compressão com amostras cilíndricas 

em frequências de 10-3 a 30Hz e temperaturas de -30 a 15ºC.  

Após obtenção dos dados experimentais e calibração dos modelos 2S2P1D, 

verificou-se que a curva mestra e o espaço Cole-Cole previstos apresentaram superposição 
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satisfatória com os dados experimentais. Entretanto, para a curva no Espaço de Black 

verificou-se diferenças no ângulo de fase (máximo de 5,5º). Verificou-se também que o 

parâmetro !! para ligantes foi de aproximadamente 2.109Pa para todos os ligantes, e !! é 

praticamente zero. Nesta pesquisa é introduzido o parâmetro ! que relaciona !!"#$%&' !  e 

!!"#$%&' ! , como mostra a equação 26, onde o valor encontrado para ! foi de 2,66 para 

qualquer temperatura. Os autores enfatizam, entretanto, que para misturas asfálticas o valor de 

! varia com sua composição e envelhecimento durante a mistura. 

 

!!"#$%&'(!) = 10! ∙ !!"#$%&'(!) (26) 

 

No estudo realizado por Yusoff et al. (2013), foram calibrados os  

comportamentos VEL de mais de 60 combinações de materiais asfálticos, incluindo ligantes 

puros, modificados e mástiques (envelhecidos ou não) do Nottingham Transportation 

Engineering Centre (NTEC) utilizando o modelo 2S2P1D. Conclui-se que o modelo foi 

eficiente na previsão das curvas mestras do módulo dinâmico para todos os materiais. Por 

outro lado, a eficiência da previsão das curvas mestras do ângulo de fase variou 

consideravelmente com o tipo de material, apresentando resultados satisfatórios para ligantes 

puros (envelhecidos ou não), e outros divergentes, principalmente no ligante modificado por 

polímero não envelhecido. Foi também encontrado pelos autores que os parâmetros ! e ! 

estão diretamente associados ao envelhecimento do ligante puro, aumentando o valor do 

primeiro à medida que o material se torna mais rígido (consequência do envelhecimento) e o 

mesmo com valor de ! à medida que o ligante envelhece. 

Pode-se compreender o efeito de cada um dos parâmetros do modelo no gráfico 

Cole-Cole, como mostrado na Figura 9. Sendo o módulo de cisalhamento complexo na forma 

!∗ = !! + ! ∙ !!, este número pode ser representado por um vetor no plano de Argand-Gauss, 

onde a abcissa representa a parte real de G* (!!, parte elástica, armazenamento de energia), e 

a ordenada representa a parte imaginária (!!, parte viscosa, dissipação de energia). Dessa 

forma, cada número complexo !∗ = (!!,!!)  representa um único vetor, com norma 

|!∗| = !!! + !!! e argumento principal ! = !"#$% !!
!!

 no plano de Argand-Gauss (Figura 

5). 

Uma maneira de pensar sobre a representação Cole-Cole (que é um plano de 

Argand-Gauss) é como um mapeamento dos vetores do módulo complexo G* (ou E*) para o 

material betuminoso em estudo, submetido a diferentes temperaturas e frequências no ensaio 
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de frequency sweep. Dessa forma, pode-se auferir propriedades do módulo dinâmico e do 

ângulo de fase do material, ainda sem a construção da curva mestra. 

Na Figura 9, foram traçadas a partir da origem do espaço Cole-Cole linhas que 

dividem os valores possíveis de δ (intervalo de 0º a 90º) em intervalos de 10º, para facilitar a 

análise dos ângulos de fase do material. Um vetor a 0º representa um comportamento 

puramente elástico do material, e um vetor a 90º, um comportamento puramente viscoso. Os 

gráficos representados são de um ligante e o outro de uma misturas asfáltica (MAF/MAC), 

com valores não necessariamente reais, mas que permitem observar a distinção para ambas as 

escalas em análise.  

Observa-se que para o ligante !! → 0 e, portanto, a resposta do material no ponto 

de início da curva é puramente viscosa, dado que neste ponto !! ≫ !!, ou seja, ! → 90º. Já 

para a MAC, com !! > 0, a resposta do material no ponto inicial da curva é puramente 

elástica (! = 0°), uma vez que a porção viscosa é nula, !! = 0. Da mesma forma, ao fazer um 

análise para o ponto final da curva para ambas as escalas (ligante e MAC), observa-se que os 

2 possuem um comportamento puramente elástico (!! = 0, ! = 0°). Observa-se também que 

o valor máximo do ângulo de fase do ligante (correspondente ao ponto de tangência do vetor 

com a curva) é maior do que para as misturas asfálticas. Fazendo um paralelo com as curvas 

mestras dos respectivos materiais, percebe-se que os pontos de início da curva representam o 

comportamento VEL do material a baixas frequências (altas temperaturas), e os pontos do 

final da curva representam-no em altas frequências (baixas temperaturas).  

 

Figura 9 - Interpretação dos parâmetros do modelo 2S2P1D na curva Cole-Cole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Olard e Di Benedetto (2003). 

G∞ 
G0 
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Tabela 1 - Correlação dos parâmetros do modelo 2S2P1D com propriedades dos materiais 

asfálticos. 
Parâmetro Correlações/Observações Fonte/Materiais analisados 

!! - Representa o intertravamento entre agregados (esqueleto mineral e Vv) à Contribuição 
do ligante para rigidez não é desprezível - 

!! 
- é com é conteúdo de fíler mineral (mástiques) Yusoff et al. (2012) 

(CAPs e mástiques) 
- Representa o intertravamento entre agregados (esqueleto mineral e Vv) à Contribuição 
do ligante para rigidez é desprezível 

Di Benedetto et al. (2004) 
(CAPs e MACs) 

! 
Nenhuma correlação nítida com frações SARA ou Índice Coloidal Mangiafico et al. (2016) 

(CAPs e MACs) 
- é com é erros de medidas do módulo complexo 
-  é com envelhecimento do ligante 

Yusoff et al. (2012) 
(CAPs e mástiques) 

!! 

- é com é asfalteno e o Índice Coloidal 
- ê com é da penetração do ligante 
- ê com é do ponto de amolecimento do ligante 

Mangiafico et al. (2016) 
(CAPs e MACs) 

- é  com é conteúdo de fresado na mistura Mangiafico et al. (2014) 
(CAPs e MAFs) 

! 
- ê com é asfalteno e o Índice Coloidal 
- é com é da penetração do ligante 
- ê com é do ponto de amolecimento do ligante 

Mangiafico et al. (2016) 
(CAPs e MACs) 

! 
- ê com é asfalteno e o Índice Coloidal 
- é com é da penetração do ligante 
- ê com é do ponto de amolecimento do ligante 

Mangiafico et al. (2016) 
(CAPs e MACs) 

! 

Nenhuma correlação nítida com frações SARA ou Índice Coloidal Mangiafico et al. (2016) 
(CAPs e MACs) 

- é	com é	da viscosidade do ligante 
- é	com é	conteúdo de asfaltenos 
- é com envelhecimento do ligante 

Yusoff et al.(2012) 
(CAPs e mástiques) 

LEGENDA: é aumento / ê diminuição 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2 Matriz de Agregados Finos (MAF) 

 

2.2.1 Composição 

 

Entende-se por Matriz de Agregados Finos (MAF) a porção da mistura referente 

ao ligante, agregados miúdos e fíler, compondo uma porção uniforme, e cujas propriedades 

influenciam diretamente o comportamento mecânico da Mistura Asfáltica Completa (MAC), 

especialmente na resistência à fadiga e ao dano por umidade, pois acredita-se que esses danos 

têm origem na porção uniforme da mistura (Underwood e Kim, 2013). Dessa forma, pode-se 

ilustrar as composições de MACs e MAFs conforme indica a Figura 10. Observe que os 

espaços em branco indicam a ausência dos agregados graúdos e, portanto, a MAF se refere 

apenas a porção em torno destes vazios. 

A Figura 11 ilustra a composição das 4 escalas de materiais asfálticos utilizadas 

em caracterização viscoelástica linear. Pode-se observar que o CAP é a escala mais simples, 

sendo a mais uniforme entre as 4. Já a MAC é a escala mais elaborada, com ligante, fíler e 
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agregados miúdos e graúdos. Entre estas duas escalas há a MAF e o mástique. Uma maneira 

de entender essas escalas é imaginando-as como um material intersticial das partículas 

maiores. Tomando como exemplo a MAC, os agregados graúdos são envoltos por uma matriz 

relativamente uniforme, que é a MAF. Da mesma forma, os agregados miúdos na MAF são 

envoltos por uma matriz uniforme, que é o mástique. E, por fim, as partículas de fíler do 

mástique são envoltas pelo ligante (Figura 11). Os valores de TMN utilizados para cada 

escala são apenas representativos da convenção adotada neste trabalho, podendo assumir 

diferentes valores, a depender do uso da mistura e métodos de dosagem. 

 

Figura 10 - Representação da composição da MAF. 

Fonte: Freire (2015). 

 

Figura 11 - Representação das diferentes escalas utilizadas para estudo do comportamento 

VEL de materiais asfálticos. 

Escalas 
Materiais 

CAP Mástique MAF MAC 

Ligante     

Fíler 
(TMN = 0,075mm)     

Agregado miúdo 
(TMN = 2,00mm)     

Agregado graúdo 
(TMN = 12,50mm)     

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Mistura Asfáltica 
Completa (MAC) 

Agregado miúdo + Fíler + Ligante 
(Matriz de Agregados Finos, MAF) 

Agregado Graúdo 
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Para que seja possível ensaiar a MAF, é necessária uma dosagem cuja composição 

seja o mais semelhante possível daquela presente na MAC. Alguns pesquisadores propuseram 

diferente métodos de dosagem de MAF (Kim et al., 2003; Castelo Branco, 2008; Karki, 2010; 

Sousa et al., 2011; Coutinho, 2012). Como o TMN utilizado é de no máximo 2,36mm entre os 

métodos propostos, pode-se utilizar CPs de 50mm de altura e 12mm de diâmetro e, mesmo 

assim, ainda satisfazer o requisito de Elemento de Volume Representativo (EVR). Isto gera 

economia de material e, consequentemente, o torna menos prejudicial ao meio ambiente e 

menos oneroso ao laboratório. Além disso, permite a caracterização da mistura sem a 

necessidade de se utilizar a prensa hidráulica, uma vez que os ensaios da MAF são geralmente 

realizados no reômetro. 

 

2.2.2 Dosagem das MAFs 

 

Coutinho (2012) fez uma comparação entre métodos de dosagem e propôs um 

novo, baseado nos procedimentos de ensaio de granulometria de agregados (DNER-ME 035-

95) e de extração de ligante (DNER-ME 053-94). No ponto de partida do procedimento, 

utiliza-se a MAC (já dosada) fresca, após a mistura dos agregados com o ligante, para 

determinar o teor de ligante da MAF. O autor define o TMN da MAF em 2,00mm (peneira 

#10). Entretanto, diferentes TMNs podem gerar respostas mecânicas díspares, como avaliado 

no trabalho de Freire (2015).  

Neste trabalho, Freire o autor demonstrou que o TMN influencia no 

comportamento da MAF quanto aos domínios da viscoelasticidade linear e da fadiga, e, 

portanto, influencia na representação da mistura completa. Em relação a resistência ao dano 

por fadiga, misturas com TMN de 4,0mm apresentaram comportamento mais similar ao da 

mistura completa. Já em relação a sensitividade do material em relação a variação da 

amplitude de deformação, misturas com TMN de 2,00mm se mostraram mais representativas. 

É importante, então, atestar a representatividade das diferentes TMNs para previsão do 

comportamento VEL da MAC utilizando a metodologia SHStS. 

A seguir é apresentada a metodologia de dosagem de forma generalizada para 

qualquer TMN, como mostrado em Freire (2015). O mesmo procedimento foi seguido por 

Fonseca (2016), em cujo trabalho há detalhamento do processo em fotos.  

 

a) Colher uma amostra de 1.000g da mistura solta. Então, divide-se esta massa 

em duas usando a peneira que irá definir o TMN da MAF. Estas duas partes 
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são: porção retida, composta pelos agregados graúdos envolvidos por 

mástique e alguns agregados miúdos com ligante cobrindo os agregados 

graúdos (!!); e a porção passante na peneira, composta de agregados miúdos 

cobertos com ligante (!!); 

b) Então, das duas porções é extraído seu ligante por meio de solvente, obtendo-

se: massa de agregados na porção fina (!!") e sua respectiva massa de 

ligante (!!,!"# = !! −!!"); e a massa de agregados na porção graúda 

(!!") e a sua respectiva massa de ligante (!!,!"# = !! −!!"); 
c) Pesar a porção de agregados retidos após a extração do ligante (!!"), 

obtendo-se duas massas: massa dos agregados graúdos (!!"!), e a massa dos 

agregados miúdos (!!"#), que estavam aderidos aos agregados graúdos antes 

da extração.  

 

Como proposto por Coutinho (2012), o teor de ligante da MAF (!!"#) pode ser 

obtido simplificadamente considerando apenas a porção passante na primeira peneiramento 

(!!"##). 
 

!!"# = !!"## =
!"#$ !" !"#$%&' !"##"$%&
!"#$ !"!#$ !"##"$%& = !!,!"#

!!
 (27) 

 

Entretanto, também tem de ser considerada a porção fina aderida ao agregado 

graúdo no primeiro peneiramento para o cálculo do teor de ligante. Sendo assim, a massa de 

ligante envolvendo essa parcela de agregados miúdos também deve ser obtida (!!"#,!"#). 
Para isso, é necessário considerar que o teor de ligante da porção fina aderida a graúda no 

primeiro peneiramento apresenta o mesmo valor do obtido pela Equação 27. Dessa forma, 

com o peso da porção de agregados finos (!!"#) é possível calcular !!"#,!"#. As equações 

28 e 29 apresentam as etapas desta formulação. 

 

!!"# =
!!"#,!"#

!!"#,!"# +!!"#
= !!,!"#

!!
 (28) 

!!"# =
!!,!"# ∙!!"#
!! −!!,!"!

 (29) 
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Como o teor real de ligante precisa considerar a porção fina aderida aos agregados 

graúdos antes da extração de ligante, é necessário aplicar uma correção ao seu cálculo. Então, 

o teor de ligante da MAF pode ser calculado pela massa total de ligante dividida pela massa 

total de agregados, como mostrado na equação 30. 

 

!!"#,!"##$%$&" =
!!,!"# +!!"#,!"#

!! +!!"# +!!"#,!"#
 (30) 

 

Para moldagem dos CPs de MAF, Coutinho (2012) propôs o seguinte 

procedimento. Primeiro, faz-se a mistura de quantidades suficiente dos agregados com o 

ligante em um misturador de bancada, de forma a obter CPs com 101,5mm de diâmetro, 

80mm de altura, e Vv de 4 ± 0,5% após compactação no Compactador Giratório Superpave 

(CGS). Antes da compactação, entretanto, a mistura é envelhecida na estufa por 2h. Após 

esfriamento dos CPs compactados, o topo e a base devem ser serrados de forma a obter uma 

altura final de 50mm. Então, é utilizado uma serra copo acoplada a uma furadeira de bancada 

para extração das amostras de MAF, com diâmetro de 12mm e 50mm de altura. O mesmo 

procedimento foi seguido por Freire (2015). 

Um novo de método de moldagem dos CPs foi proposto por Fonseca (2016), no 

qual é feita a moldagem direta dos CPs de MAF por meio de um molde metálico. 

Primeiramente, é feita a mistura dos agregados e ligantes de forma a obter uma massa de 500g 

de mistura solta. Então, é pesada exatamente a massa para a produção de um CP de MAF nas 

dimensões de 12mm de diâmetro e 50mm de altura, e um volume de vazios final de 9,5 ± 

0,5% (em torno de 12,5g na maioria dos casos), e envelhecida em estufa por 1h. 

Subsequentemente, esta massa é colocada dentro do molde metálico, no qual é feita 

compactação manual por meio do encaixe simultâneo de duas presilhas em cada um das 

extremidades, permanecendo assim durante 30 minutos. 

 

2.3 Transformação SHStS 

 

Este método de transformação gráfica SHStS (Shift-Homothety-Shift in time Shift) 

em curvas de caracterização VEL foi proposto pela ENTPE da Universidade de Lyon na 

França para a previsão do comportamento de misturas a partir do ligante. A Figura 12 ilustra a 

aplicação do método na representação Cole-Cole, aplicando 4 diferentes transformações: um 

deslocamento negativo (1, Shift), uma transformação homotética (2, Homothety), um 



 26 

deslocamento no tempo (3, Shift in time) e um deslocamento positivo (4, Shift). Dessa forma, 

pode-se obter o módulo da mistura a partir da equação 31. 

 

!!"#$%&'∗ !,! = !!_!"#$%&' + !∗!"#!$%& 10!!,! − !!_!"#!$%&
!!_!"#$%&' − !!_!"#$%&'
!!_!"#!$%& − !!_!"#!$%&

 (31) 

 

Onde !!"#$%&'∗ !,!  é o módulo complexo da mistura na frequência !  e 

temperatura T, !!_!"#$%&'  e !!_!"#!$%&  são os módulos da mistura e do asfalto, 

respectivamente, quando a frequência ! → 0, !!_!"#$%&' e !!_!"#!$%& são os módulos quando 

a frequência ! → ∞, 10!! representa a transformação no tempo. 

De acordo com Pouget et al. (2012), esta metodologia de transformação é bastante 

eficaz e não depende de nenhum modelo reológico. Além disso, é possível obter propriedades 

reversas (inverse problem) do asfalto a partir de propriedades da mistura. Mangiafico (2014) 

também atestou que ao plotar as curvas do ligante e da mistura em eixos normalizados (isto é, 

eixos que consideram a variação do módulo dinâmico do material (E) com a assíntota inferior 

de sua curva mestra (E0), em relação a variação entre assíntotas (E∞-E0)), estes se 

sobrepunham, o que leva a conclusão de que a dependência tempo-temperatura da mistura 

tem origem no ligante. Entretanto, para ligantes modificados com altas taxas de polímero (em 

torno de 7%), o modelo apresentou inconformidades em faixas de maiores temperaturas, ou 

menores frequências (Pouget et al., 2012). 

 

Figura 12 - Representação esquemática da transformação SHStS para obtenção das 

propriedades da mistura a partir de propriedades do ligante. 

Fonte: Adaptado de Mangiafico (2014). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Misturas Asfálticas Completas (MAC) 

 

Neste trabalho foram utilizadas bases de dados de outros 2 estudos em MAF 

realizados no LMP/UFC, de Coutinho (2012) e Freire (2015). As composições das misturas 

investigadas pelo citados autores são apresentadas na Tabela 2. A nomeação das misturas 

(MACs e MAFs) neste trabalho seguiu o padrão adotado nas referências citadas acima, com a 

ressalva de que adicionou-se a inicial do autor para identificação da origem do material. 

Dessa forma, a mistura chamada MAC 1 no trabalho de Coutinho (2012), passou a ser 

chamada MAC C1 neste trabalho, e assim sucessivamente. Da mesma forma, a MAF A do 

trabalho de Freire (2015) passou a ser chamada de MAF FA, e assim sucessivamente. 

As granulometrias das misturas estão mostradas na seção 3.1.3 sobre agregados. 

A dosagem das misturas e a moldagem dos CPs foram feitas conforme a metodologia 

Superpave (Superior Performing Asphalt Pavements), AASHTO M323/13, com uma 

compactação do tipo giratória (CGS) com 100 giros, de forma a atingir um volume de vazios 

de 4%. As proporções de dosagem, temperaturas de usinagem e compactação também são 

mostrados na Tabela 2. Observe que a única MAC usada por Freire (2015) é a mesma mistura 

MAC C2 utilizada por Coutinho (2012). 

 

3.1.2 Ligante 

 

A especificação do ligante de Coutinho (2012) está mostrada na Tabela 3. O 

polímero utilizado foi o EVA (etil-vinil acetato), com comportamento elástico em baixas 

temperaturas e termoplásticos em temperaturas mais elevadas. Suas propriedades físicas estão 

mostradas na Tabela 4. Já no trabalho de Freire (2015), não foi apresentada a especificação da 

ANP do ligante utilizado, embora se saiba que o ligante utilizado nas duas pesquisas foi o 

CAP 50/70 processado na Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor, 

Petrobras), em Fortaleza, vindo do Campo Fazenda Alegre, no Espírito Santo, de lotes 

diferentes. 
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Tabela 2 - Materiais e ensaios de caracterização viscoelástica linear empregados nos trabalhos 

de Coutinho (2012) e Freire (2015). 
 Coutinho (2012) Freire (2015) 

MATERIAIS   
CAP CAP 50/70 | PG 70-28 CAP 50/70 | PG 70-XX 

Aditivo 4% EVA Não utilizou 

Granulometria 

Granulometria 1: Brita 3/4" (20%), 
Brita 3/8” (44%) e Pó de pedra (36%)| 
Origem: Granítica 
Granulometria 2: Brita 1/2" (20%), 
Brita 3/8” (30%), Pó de pedra (25%) e 
Areia (25%) | Origem: Fonolítica e 
Gnáissica 

Granulometria 2: descrita ao lado 

MAC 

Dosagem Superpave (N = 100giros) 
MAC C1: CAP Convencional (5,5%)+ 
Granulometria 1 | Vv = 4,0%, Gmm = 
2,433, TU* = 157-164ºC, TC* = 145-
150ºC 
MAC C2: CAP Convencional (5,0%) + 
Granulometria 2 | Vv = 4,3%, Gmm = 
2,374, TU* = 157-164ºC, TC* = 145-
150ºC 
MAC C3: CAP modificado com SBS 
(5,7%) + Granulometria 1 | Vv = 3,9%, 
Gmm = 2,427, TU* = 187-191ºC, TC* = 
177-181ºC 

Dosagem Superpave (N = 100 giros) 
MAC C2: mesma descrita ao lado 

MAF 
Dosagem de Coutinho (2012) 

MAF C1 (9,6%), MAF C2 (8,2%) e 
MAF C3 (9,8%) com TMN = 2,00mm 

Dosagem de Coutinho (2012) 
MAF FC1 (8,3%), TMN = 4,00mm 
MAF FB1 (8,9%), TMN = 2,00mm 
MAF FA (10,3%), TMN = 1,18mm 
MAF FB2 (10,3%), TMN = 2,00mm 
MAF FC2 (10,3%), TMN = 4,00mm 

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA LINEAR 

CAP 
Procedimento da ASTM D 7175/15 

Reômetro TA AR 2000, τcontrolada = 
120Pa, T = 15 a 90ºC, f = 0,01 a 15Hz 

Não foi realizado 

MAF 
Procedimento da ASTM D 7175/15 

Reômetro TA AR 2000, γcontrolada = 
0,0065%, T = 5 a 50ºC, f = 0,01 a 25Hz  

Procedimento da ASTM D 7175/15 
Reômetro TA AR 2000, γcontrolada = 
0,0065%, T = 10 a 50ºC e f = 0,02 a 
30Hz 

MAC 
Procedimento da AASHTO TP62-03 

UTM-25, T = -10 a 54,4ºC, f = 0,1 a 
25Hz 

Procedimento da AASHTO TP62-03 
UTM-25, εcontrolada = 0,00675%, T = -10 
a 54,4ºC, f = 0,1 a 25Hz 

* TU = Temperatura de Usinagem / TC = Temperatura de Compactação 

Fonte: Adaptada de Coutinho (2012) e Freire (2015). 

 

Tabela 3 - Características do ligante 50/70 utilizado por Coutinho (2012) com especificação 

da ANP conforme cedido pela refinaria Lubnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho (2012). 

Característica	 Módulo	 Especificação	 Resultado	 Unidade	
Penetração	 D	5	 50-70	 59	 0,1mm	
Ponto	de	Amolecimento,	CAP	 D	33	 46min	 51	 °C	
Viscosidade	Saybolt	Furol	a	135°C	 E	102	 141min	 226	 S	
Viscosidade	Brookfield	a	135°	SP21	 D	4402	 274min	 444	 cP	
Viscosidade	Brookfield	a	150°	SP21	 D	4402	 112min	 215	 cP	
Viscosidade	Brookfield	a	177°	SP21	 D	4402	 56min	 77	 cP	
RTFOT	–	Penetração	Retida	 D	5	 57	a	285	 75	 %	
RTFOT	–	Aumento	do		Ponto	de	Amolecimento	 D	36	 8	máx	 4,8	 °C	
RTFOT	–		Ductilidade	a	25°C	 D	113	 20	min	 >150,0	 cm	
RTFOT	–		Variação	%	Massa	 D	2872	 0,5	máx	 0,050	 %	
Ductilidade	a	25°C	 D	113	 60min	 >150,0	 cm	
Solubilidade	do	Tricloroetileno	 D	2042	 99,5min	 100,0	 %	massa	
Ponto	de	Fulgor	 D	92	 235min	 294	 °C	
Susceptibilidade	térmica	 X	018	 -1,5	a	0,7	 -0,5	 N/A	
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Tabela 4 - Características físicas do polímero EVA, conforme cedido pela empresa Politeno. 
Propriedades Físicas Valor Típico 

Massa específica 0,95g/cm3 

Dureza 80ShoreA 

Ponto de Amolecimento Anel e Bola 135ºC 

Resistência à Quebra sob Tensão Ambiental >300 h/ F50 

Fonte: Coutinho (2012). 

 

3.1.3 Agregados 

 

As duas granulometrias utilizadas se enquadram na faixa C do DNIT (DNIT-ES 

031/2004), conforme Figura 13. A granulometria 1 foi utilizada nas MACs C1 e C3 (e MAFs 

resultantes), e a granulometria 2 na MAC C2 (e MAFs resultantes). Observe que a 

granulometria das respectivas MAFs utilizam como peneira de corte a #10 (2,00mm) no 

trabalho de Coutinho (2012), enquanto que Freire (2015) utiliza 3 diferentes TMNs: #16, #10 

e #5 (1,18mm; 2,00mm e 4,00mm, respectivamente). 

 

Figura 13 - Granulometrias usadas nas MACs e MAFs de Coutinho (2012) e Freire (2015). 

 
Fonte: Adaptado de Coutinho (2012) e Freire (2015). 

 

3.1.4 Matriz de Agregados Finos (MAF) 

 

As combinações de ligantes e granulometrias das MAFs são as mesmas das 

misturas, com a diferença de que só está presente a porção fina dos agregados na 
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granulometria. A dosagem das MAFs, descrita no item 2.2.2, foi realizada utilizando o 

método proposto por Freire (2015), fundamentado no trabalho de Coutinho (2012).  

 

3.2 Métodos 

 

Este trabalho se atem ao domínio da VEL para três diferentes escalas: ligante, 

MAF e MAC. A metodologia SHStS é aplicada na previsão do comportamento da MAC a 

partir do ligante e, hipoteticamente, a partir também da MAF. Para validação desta hipótese, é 

necessário conduzir uma metodologia de processamento de dados, como mostra a Figura 14. 

Para melhor entendimento deste procedimento, cada uma das etapas é explicada nos itens a 

seguir. 

 

3.2.1 Obtenção dos dados 

 

Primeiramente, foi necessário obter os dados de caracterização viscoelástica linear 

das 3 escalas, cujas características de ensaios estão detalhadas na Tabela 2. No trabalho de 

Coutinho (2012), a caracterização do ligante foi realizada no reômetro de cisalhamento 

dinâmico (Dynamic Shear Rheometer, DSR) modelo TA AR 2000, aplicando tensão 

controlada de 120Pa em pequenas amostras de ligante posicionadas entre placas paralelas 

(spindles). O procedimento executado é definido pela ASTM D 7175/15, que prevê uma 

varredura de frequências e temperaturas no material. Para as temperaturas intermediárias, 

menores que 40ºC (de 15ºC a 40ºC neste caso), as amostras possuem dimensões de 2mm de 

espessura e 8mm de diâmetro, enquanto que temperaturas maiores que 40ºC (50ºC a 90ºC) 

moldam-se amostras de 1mm de espessura e 25mm de diâmetro. Os spindles utilizados em 

cada caso têm o mesmo diâmetro da amostra. Para cada temperatura, fez-se uma varredura 

com uma faixa de frequência de 0,01Hz a 15Hz. Os dados de saída do ensaio foram o módulo 

de cisalhamento ⏐G*⏐ e o ângulo de fase δ. 
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1.	OBTENÇÃO	DOS	DADOS	
CAPs	e	MAFs*:	Cisalhamento	

Cíclico	
ω	/	|G*|	/	δ

MACs:	Compressão	Cíclica	
ω	/	|E*|	/	δ

2.	CÁLCULO	DO	FATOR	DE	
DESLOCAMENTO	
(Shift	factor,	aT)	

-	Obtém-se	aT.ω	/	|E*|	/	δ
-	Plotar	aT	vs	T	

3.	PLOTAGEM	DAS	CURVAS	
DE	CARACTERIZAÇÃO	VEL	
(Curvas	mestras,	Cole-Cole	e	

Espaço	de	Black)	
-	Calcular:	E1	=	|E*|.cosδ

										E2	=	|E*|.senδ	

4.	APLICAÇÃO	E	
CALIBRAÇÃO	DO	MODELO	

2S2P1D	
-	Obtém-se	E0_ligante,	E00_ligante,	
	E0_MAF,	E00_MAF,	E0_MAC,	E00_MAC	

5.	MEDIÇÃO	DOS	AJUSTES	
DAS	CURVAS	E	RELAÇÕES	
ENTRE	CURVAS	MESTRAS	
-	Aferição	do	R2	
-	Cálculo	de	R*(|G*|)	e	R*(δ)	

6.	APLICAÇÃO	E	
CALIBRAÇÃO	DO	MÉTODO	

SHStS	
-Previsões:	do	CAP	para	MAC	
																						da	MAF	para	MAC	

Figura 14 - Ilustração da metodologia aplicada aos dados.	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A caracterização de MAFs foi semelhante a de ligantes, utilizando-se também o 

mesmo DSR, aplicando cargas senoidais a tensão controlada de 120Pa nas amostras de 12mm 

de diâmetro e 50mm de altura. Para cada composição de MAF,  realizou-se ensaios em 3 CPs, 

obtendo-se o módulo de cisalhamento dinâmico ⏐G*⏐ e o ângulo de fase δ em diferentes 

temperaturas e mesmas faixas de frequência. 

Os CPs das MACs foram ensaiados por cargas cíclicas uniaxiais semi-senoidais 

de compressão de acordo com a norma AASHTO TP62-03, usando o equipamento UTM 25. 

Foi realizada uma varredura de frequências (25, 10, 5, 1, 0,5 e 0,1 Hz) e temperaturas (-10; 

4,4; 21,1; 37,8; 54,4ºC) na amostra. O deslocamento axial das amostras foi medido utilizando 

LVDTs (Linear Variable Differential Transformers) posicionados na lateral do CP com o 

auxílio de presilhas, sendo espaçados angularmente de 120º. Os dados de saída foram o 

módulo complexo ⏐E*⏐ e o ângulo de fase entre a carga aplicada e o descolamento axial, δ. 

Observe que, como os dados são expressos em diferentes formas do módulo 

complexo (|G*| para ligantes e MAFs; e |E*| para MACs), estes precisaram ser convertidos. 

Optou-se por converter os dados das MACs para |G*|, por facilidade de operacionalização. 

Para isso, utilizou-se a relação fundamental entre E e G do domínio elástico, conforme 

mostrado na equação 1, para um coeficiente de Poisson ν = 0,35, assumindo-se como 

hipóteses facilitadoras a isotropia, a homogeneidade e o comportamento linear do material. É 

* Necessita converter dados de |G*| para |E*|. Para isso utilizou-se ν = 0,35. 

** O modelo SHStS não necessita do uso do modelo 2S2P1D para sua aplicação. Ver item 4.4. 

Aplica-se	a	CAP	/	MAF	/	MAC	
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importante também ressaltar que nesta pesquisa esta transformação foi feita após a construção 

da curva mestra e que todos os valores de |G*| estão em MPa. 

 

3.2.2 Cálculo do fator de deslocamento aT 

 

Os fatores de deslocamento aT (shift factor) experimentais podem ser modelados 

pelas equações 2 e 3 de Arrhenius ou WLF, respectivamente, mostradas no item 2.1.1. Valores 

de C (Arrhenius) e C1 e C2 (WLF) para diferentes ligantes e MACs podem ser encontrados 

no trabalho de Coutinho (2012). É apresentado a seguir o cálculo dos aTs experimentais, pela 

modelagem das diferentes séries de dados de diferentes temperaturas utilizando regressões 

lineares e o cálculo de fatores de deslocamento médio, como descrito no passo a passo a 

seguir.  

 

1. Plota-se o gráfico da curva mestra do módulo |G*| ou |E*| em escala 

logarítmica para as diferentes séries de dados de diferentes temperaturas: 

log |G*| vs log ω, ou log |E*| vs log ω; 

2. Escolha da temperatura de referência, !!. As séries de dados posicionadas 

acima da série de temperatura de referência serão deslocadas para direita, 

enquanto o oposto acontece com as séries de dados inferiores, conforme 

itens a seguir; 

3. Encontrar os coeficientes de 2 curvas de regressão linear: (i) uma para a 

série de dados imediatamente superior a série da temperatura de referência 

(identificada aqui como série 1), na temperatura !!, !! = !! ∙ !! + !!; (ii) 

a outra para a própria série da temperatura de referência, !! = !! ∙ !! +
!!; 

4. Escolher  3 diferentes valores de y (Tabela 5), de preferência que estejam 

dentro do intervalo de y de ambas séries de dados. Para cada valor de y, 

encontrar o valor de x correspondente em ambas as curvas. Encontrar a 

diferença entre os valores de x para cada y escolhido, Δ = !! − !!. E, 

finalmente, tirar a média dessas diferenças, que será o valor do log aT da 

série de dados n. Para valores positivos de log aT, a série de dados é 

graficamente transladada para a direita. O contrário ocorre para valores 

negativos. A série transladada agora faz parte da curva em !!; 
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5. Repetir o processo dos itens de 2 a 4 primeiramente para as séries de 

dados acima da nova curva de referência (em Tref). Depois para as curvas 

abaixo. É importante ressaltar que a curva de regressão da série em !! tem 

seus coeficientes (!! e !!) alterados a cada translação de série de dados 

para !! . Ao final, deverá ser obtida a curva mestra do módulo e, 

consequentemente, a curva mestra do ângulo de fase (log δ vs log aT.ω). 

 

Tabela 5 - Exemplo de aplicação do método de construção da curva mestra utilizando 

equações de regressão linear. 

y Temperatura ! = ! − !
!  Δ = !! − !! 

6,5 
!! -0,361 

0,552 
!! 0,190 

7 
!! 0,376 

0,489 
!! 0,865 

7,5 
!! 1,114 

0,426 
!! 1,540 

Média = !"#!! +0,489 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Este método foi implementado neste trabalho, fazendo-se posteriormente ajustes 

das equações de Arrhenius e WLF (equações 3 e 4, respectivamente) para obtenção das 

constantes C, C1 e C2, além do R2 para comparação do métodos. A temperatura de referência 

utilizada para todos os materiais foi a mesma (condição necessária para aplicação do SHStS), 

de 20ºC. Utilizou-se a equação de WLF para transladação das curvas mestras construídas em 

temperaturas de referências diferentes (ensaios que não incluíam caracterização na 

temperatura de 20ºC). 

 

3.2.3 Plotagem das curvas de caracterização VEL 

 

Além das curvas mestras do módulo e do ângulo de fase, foram plotadas também 

as curvas Cole-Cole (E2 vs E1, calculados conforme  Figura 3) e Espaço de Black (log |E*| vs 

δ) para identificação dos materiais MTS e MTC. Além disso, é importante ter essas 4 curvas 

plotadas para que a comparação gráfica com a resposta do modelo 2S2P1D calibrado seja 

possível, como explicado adiante.  
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3.2.4 Aplicação e calibração do modelo 2S2P1D 

 

Para aplicação da metodologia SHStS, 5 parâmetros são necessários: (i) 2 da 

escala menor: !!_!"#$%&' e !!_!"#$%&' , ou !!_!"# e !!_!"# ; (ii) 2 da escala maior: !!_!"# e 

!!_!"# ; (iii) 1 da calibração própria da transformação, αSHStS, explicado na seção 3.2.6. Para 

obtenção dos quatro primeiros parâmetros, foi aplicado o modelo 2S2P1D (item 2.1.2.5), 

procedendo aos cálculos de G1, G2, |G*| e δ, nessa ordem, conforme as equações de 33 a 39. 

Observe que cada um desses parâmetros deve ser obtido para cada frequência (aT.ω) da curva 

mestra experimental, e que ! pode ser obtido pela equação 26. 

 

! ! = ! !" !! ∙ cos !"
2 + (!")!! ∙ !"# ℎ!

2  (33) 

! ! = − !"# !! − ! !" !! ∙ sen !"
2 − (!")!! ∙ !"# ℎ!

2  (34) 

!"# = (1+ ! ! )! + !!(!) (35) 

!!(!) = !! +
(!! − !!) ∙ (1+ !(!))

!"#  (36) 

!!(!) =
(!! − !!) ∙ (−!(!))

!"#  (37) 

!∗ (!) = !!!(!)+ !!!(!) (38) 

!(!) = !"!"# !!
!!

 (39) 

 

A modelagem tem início com a escolha dos 7 parâmetros (α, β, το, G00, G0, k e 

h), que podem ser obtidos de acordo com o material utilizado em alguns trabalhos publicados 

(Olard e Di Benedetto, 2003; Yusoff et al., 2013). Para a calibração do modelo deve-se 

escolher um dos quatro gráficos de caracterização VEL para realizar a melhor aproximação 

com os dados experimentais.  

Pode-se realizar esta aproximação de duas formas diferentes: (i) por minimização 

de um parâmetro que melhor aproxime o modelo dos dados experimentais de acordo com o 

gráfico escolhido: Curva mestra do módulo |E*| (equação 40), Curva mestra do ângulo de fase 

δ (equação 41), Cole-Cole (equação 42) ou Espaço de Black (equação 43), devendo-se atentar 

que 0 < k < h < 1; (ii) por ajuste manual dos parâmetros, o que requer conhecimento da 

influência de cada uma das 7 constantes do modelo na alteração dos 4 gráficos. Para auxiliar 
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nesta tarefa, foram construídas as Tabela 7 eTabela 8 para mostrar graficamente as alterações 

nos gráficos com a mudança percentual das constantes. É importante mencionar que o modelo 

utilizado como base (referido nas Tabelas como “original”) foi calibrado para um ligante 

cujas constantes foram: ! = 2,834 , !! = 6,15 ∙ 10!! , ! = 0,191 , ℎ = 0,531 , !! =
2504!"# , !! = 0 , ! = 320 . A Tabela 7 mostra a variação gráfica para mudanças 

percentuais de ± 50% nos parâmetros, sendo útil para se ter noção de quais gráficos são mais 

sensíveis a cada um deles. Já a Tabela 8 mostra o espectro de variação possível dos gráficos 

para variações extremas dos parâmetros, a partir dos quais pode-se enxergar melhor a 

tendência de variação dos gráficos com a mudança dos seus valores. 

 

|!∗|!"#(!!)− |!∗|!"#$%"(!!) !
!

!!!
 (40) 

!!"#(!!)− !!"#$%"(!!) !
!

!!!
 (41) 

!!!"#(!!) − !!!"#$%"(!!))! + !!!"#(!!) − !!!"!"#$(!!))!
!

!!!
 (42) 

|!∗|!"#(!!)− |!∗|!"#$%"(!!) ! + (!!"#(!!)− !!"#$%"(!!))!
!

!!!
 (43) 

 

É importante ressaltar que a modelagem 2S2P1D em alguns casos pode exigir que 

seja escolhido um gráfico alvo para calibração dos parâmetros. Isto é, a calibração para um 

dos gráficos de caracterização VEL não necessariamente implicará no bom ajuste do modelo 

nos outros três gráficos. Sabendo disso, nesta pesquisa escolheu-se a curva mestra do módulo. 

Uma vez que é comprovado que o ligante é a origem exclusiva da dependência tempo-

temperatura de misturas (Olard e Di Benedetto, 2003; Yusoff, 2012), o ajuste dos parâmetros 

foi primeiramente feito para os ligantes, e os parâmetros representativos dessa propriedade (k, 

h, β e α) foram repetidos para as misturas asfálticas (MAFs e MACs) com mesmo ligante, 

variando apenas G0, G∞ e το. 
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3.2.5 Medição dos ajustes das curvas e relações entre curvas mestras 

 

O ajuste das curvas foi medido utilizando os parâmetros estatísticos R2 e !!/!!, 

onde !! e  !! são dados pelas equações 44 e 45, onde ! é o valor experimental de |!∗|, ! é o 

valor descritivo de |!∗|, ! é o valor médio dos valores experimentais, n é o tamanho da 

amostra e q é o número de variáveis independentes do modelo. O parâmetro R2 (equação 46) 

representa a linearidade entre os valores previstos pelo modelo 2S2P1D e os valores 

experimentais, sendo tanto melhor quanto mais próximo de 1. Já o parâmetro Se/Sy indica a 

melhora da previsão do modelo 2S2P1D em relação ao desvio padrão (Hou et al., 2016), 

sendo tanto melhor quanto mais próximo de 0 este for. A classificação da qualidade do ajuste 

foi feita conforme Yusoff et al. (2013), sendo mostrada na Tabela 6. 

 

!! =
! − ! !

(! − !)  (44) 

!! =
! − ! !

(! − 1)  (45) 

!! = 1− (! − !)(! − 1) ∙
!!
!!

!
 (46) 

 

Tabela 6 - Critérios estatísticos de qualidade do ajuste das curvas. 
Classificação R2 !!/!! 

Excelente ≥ 0,90 ≤ 0,35 

Bom 0,70 − 0,89 0,36 − 0,55 

Justo 0,40 − 0,69 0,56 − 0,75 

Pobre 0,20 − 0,39 0,76 − 0,89 

Muito Pobre ≤ 0,19 ≥ 0,90 

Fonte: Yusoff et al. (2013). 

 

A comparação das  curvas mestras do módulo e do ângulo de fase para as 

diferentes escalas foi feita com base em uma abordagem semelhante a de Delaporte et al. 

(2009), na qual são utilizadas razões (R(|G*|) entre módulos da mistura e do ligante para uma 

mesma frequência (equação 47). O mesmo é feito para o ângulo de fase (R(δ), equação 48). 

Neste caso, fez-se a comparação entre materiais utilizando a modelagem 2S2P1D dos 

materiais e não os dados experimentais diretamente, uma vez que as razões exigem valores 
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numa mesma frequência. Além do que, a modelagem 2S2P1D permite análise de um espectro 

maior de frequências do que aquele obtido dos dados experimentais. Na Figura 15 é mostrada 

a composição das diferentes escalas analisadas e, com base nisso, foi feita uma relação para 

indicar qual propriedade é avaliada quando da comparação entre elas. 

 

!( !∗ ) = !!"#$%$∗

!!"#$%&'∗  (47) 

! ! = !!"#$%$
!!"#$%&'

 (48) 

 

Figura 15 - Composições das escalas estudadas e relação entre elas para avaliação dos efeitos 

dos constituintes nas propriedades VEL. 

Escalas  
(teor de 
ligante) 

Constituintes 

MAF 
C1 

9,6% 

MAC 
C1 

5,5% 

MAF 
C2 

8,2% 

MAC 
C2 

5,0% 

MAF 
C3 

9,8% 

MAC 
C3 

5,7% 

MAF 
FA 

10,3% 

MAF 
FB1 
8,9% 

MAF 
FC1 
8,3% 

MAC 
C2 

5,0% 

MAF 
FA 

MAF 
FB2 

MAF 
FC2 

MAC 
C2 

5,0% 
MAFs com mesmo teor de ligante = 

10,3% 

CAP 50/70               

CAP 50/70 + 
4% EVA               

Granulometria 
1               

Granulometria 
2               

TMN = 
1,18mm               

TMN = 
2,00mm               

TMN = 
4,00mm               

TMN = 
19,00mm               

 

Efeito dos 
agregados 
miúdos e 
graúdos 

Efeito dos 
agregados 
miúdos e 
graúdos 

Efeito dos 
agregados 
miúdos e 
graúdos 

Efeito dos diferentes TMNs das 
MAFs 

Efeito dos diferentes TMNs das 
MAFs para um mesmo teor de 

ligante 

 Efeito de diferentes granulometrias           

 Efeito de diferentes tipos de ligante  
(não inclui MAF C2 nem MAC C2)         

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.6 Aplicação e calibração da transformação SHStS 

 

Utilizando a metodologia SHStS, foram feitos 2 tipos de previsões, alterando 

apenas o material de origem (ligante ou MAF), mas o mesmo material de destino (MAC). De 

posse dos dados de !! e !!  da modelagem 2S2P1D para as 3 escalas, realizou-se uma 

calibração do parâmetro αSHStS (não confundir com o parâmetro α do modelo 2S2P1D), de 
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modo a obter o melhor ajuste entre as curvas. Este parâmetro varia com a mistura escolhida e 

o seu envelhecimento durante a usinagem. 

Na aplicação da metodologia, foi constatado que a faixa de frequência que o 

ligante e a MAF representam é apenas uma pequena porção da faixa de frequência em que os 

dados experimentais das MACs são conhecidos. Por isso, a metodologia foi repensada para se 

valer de 2 abordagens, relacionadas a faixa de frequência em que a escala de origem (CAP ou 

MAF) é aplicada na transformação SHStS: 

 

• Abordagem 1: Utilizaram-se as frequências obtidas da construção da 

curva mestra da escala de origem (após a aplicação dos fatores de 

deslocamento) para obtenção da previsão do comportamento da MAC; 

• Abordagem 2: Utilizaram-se as frequências obtidas da construção da 

curva mestra da escala de destino (MAC) para calcular a resposta do 

material da escala menor (CAP ou MAF), com base no seu modelo 

mecânico 2S2P1D. Dessa forma, obtém-se uma previsão com faixa de 

frequência mais próxima da curva mestra experimental da MAC. 

 

Alternativamente à abordagem 2, o comportamento VEL da escala de origem 

poderia ser calculado pelo análogo mecânico 2S2P1D para uma faixa de frequência que mais 

provavelmente iria abranger as duas assíntotas da curva mestra de |G*| (i.e. 10-7Hz a 10+7Hz, 

por exemplo). Entretanto, a curva foi concebida desta forma para que visualmente fosse 

possível constatar o efeito do parâmetro αSHStS na transformação. 
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Tabela 7 - Variação nas curvas de caracterização viscoelástica linear com a variação dos parâmetros do modelo 2S2P1D em ±50%. 
Parâmetros 

____________________________________________________ 

Curvas 
E0* E∞ α τ0 k h β 

Curva Mestra do 
Módulo 

(log⏐E*⏐vs log aT.ω) Deslocamento vertical 
da assíntota inferior 

 
 

 
**(Gráfico translada 

verticalmente) 
 
 

 
**(Deslocamento e 

mudança de inclinação 
do patamar superior da 

curva) 

 
**(Gráfico translada 

horizontalmente) 
 
 

 
**(Mudança da 

inclinação na parte 
inclinada da curva) 

 

 
**(Mudança da 

inclinação na parte 
inclinada da curva) 

 

 
**(Mudança do módulo 

na parte inclinada da 
curva) 

 

Curva Mestra do 
Ângulo de Fase 

(δ vs log aT. ω)  
Alteração da assíntota 

superior para picos de δ 
 

 
**(Alteração não 

significativa) 
 

 
**(Mudança da 

inclinação na parte 
inclinada da curva) 

 
**(Gráfico translada 

horizontalmente) 
 

 
**(Mudança de 

inclinação da curva no 
patamar inferior) 

 
Mudança da inclinação 

da curva no patamar 
superior 

 
**(Mudança na 
inflexão do lado 

esquerdo da curva) 

Cole-Cole 
(E2 vs E1) 

Deslocamento positivo 
da extremidade 

esquerda da curva 

 
Deslocamento da 

extremidade direita da 
curva 

Deslocamento vertical 
do cume da curva 

 

 
**(Alteração não 

significativa) 
 

 
Mudança da inclinação 
da curva no lado direito 

 

 
Mudança da inclinação 

da curva no lado 
esquerdo 

 
**(Pequena mudança 
da inclinação da curva 

no lado direito) 

Espaço de Black 
(log⏐E*⏐vs δ)  

Alteração da assíntota 
inferior para patamares 

 

 
**(Gráfico translada 

verticalmente) 
 

 
**(Mudança na 
inflexão do lado 

esquerdo da curva) 

 
**(Alteração não 

significativa) 
 

 
**(Mudança da 

inclinação da curva na 
parte superior) 

 
Mudança da inclinação 

da curva na parte 
inferior 

 
**(Mudança na 

inflexão do lado direito 
da curva) 

LEGENDA:        +50% /           -50% 
*Parâmetro original com valor zero (0). Portanto, não cabe avaliação com variação percentual do seu módulo. 
**  Variações não significativas com alteração apenas de ±50%. Olhar Tabela 6 para ver o espectro de influência dos parâmetros. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 8 - Espectro de influência dos parâmetros do modelo 2S2P1D nas curvas de caracterização viscoelástica linear. 
Parâmetros 

_____________________________________________________________________________ 

Curvas 
E0* E∞ α τ0 k** h** β 

Curva Mestra do 
Módulo 

(log⏐E*⏐vs log aT.ω) 
 

Deslocamento vertical 
da assíntota inferior 

 
 

 
Gráfico translada 

verticalmente 
 
 

 
Deslocamento e 

mudança de inclinação 
do patamar superior da 

curva 

 
Gráfico translada 
horizontalmente 

 
 

 
Mudança da inclinação 
na parte inclinada da 

curva 
 

 
Mudança da inclinação 
na parte inclinada da 

curva 
 

 
Mudança do módulo na 
parte inclinada da curva 

 
 

Curva Mestra do 
Ângulo de Fase 

(δ vs log aT. ω)  
Alteração da assíntota 

superior para picos de δ 
 

 
Alteração não 
significativa 

 

 
Mudança da inclinação 
na parte inclinada da 

curva 

 
Gráfico translada 
horizontalmente 

 

 
Mudança da inclinação 

da curva no patamar 
inferior 

 
Mudança da inclinação 

da curva no patamar 
superior 

 
Mudança na inflexão do 
lado esquerdo da curva 

 

Cole-Cole 
(E2 vs E1)  

Deslocamento positivo 
da extremidade 

esquerda da curva 

 
Deslocamento da 

extremidade direita da 
curva 

 
Deslocamento vertical 

do cume da curva 
 

 
Alteração não 
significativa 

 

 
Mudança da inclinação 
da curva no lado direito 

 

 
Mudança da inclinação 

da curva no lado 
esquerdo 

 
Pequena mudança da 

inclinação da curva no 
lado direito 

Espaço de Black 
(log⏐E*⏐vs δ)  

Alteração da assíntota 
inferior para patamares 

 

 
Gráfico translada 

verticalmente 
 

 
Mudança na inflexão do 
lado esquerdo da curva 

 

 
Alteração não 
significativa 

 

 
Mudança da inclinação 

da curva na parte 
superior 

 
Mudança da inclinação 

da curva na parte 
inferior 

 
Mudança na inflexão do 

lado direito da curva 
 

* Parâmetro original com valor zero. Portanto, não cabe avaliação com variação percentual do seu módulo. 
** Os parâmetros k e h devem obedecer 0 < k < h < 1. As variações máximas ultrapassam esse limite. Servem apenas de indicativo do comportamento das curvas com o aumento ou diminuição dos parâmetros. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Modelagem 2S2P1D 

 

Para aplicação do modelo 2S2P1D foi primeiramente analisado se os materiais 

asfálticos estudados atendiam ao PSTT, plotando-se as curvas Cole-Cole e no Espaço de 

Black e checando se havia continuidade das curvas. Para facilidade de visualização e 

economia de espaço nesta seção, é mostrado apenas o Espaço de Black (Figura 16). O ligante 

modificado com 4% EVA apresentou uma descontinuidade nesta representação, podendo ser 

classificado como MTC. Essa característica é própria de ligantes modificados, como mostrado 

por Pouget et al. (2012). Apresentaram descontinuidade também todas as MAFs estudadas, 

muito embora apenas a MAF C3 possua em sua composição o ligante modificado. Essas 

descontinuidades foram refletidas na curva mestra do ângulo de fase (Figura 17 eFigura 18), 

principalmente na faixa de frequências baixas e intermediárias e, portanto, acredita-se que a 

variação tenha origem nas limitações do equipamento, como explicado por Coutinho (2012). 

Já a MAC possui dados dispersos no Espaço de Black e também na curva mestra do ângulo de 

fase (Figura 19) e acredita-se que isto esteja também relacionado ao sistema de obtenção de 

dados no equipamento (UTM-25). 

 

Figura 16 - Curvas no Espaços de Black para (a) ligantes; (b) MAFs; e (c) MACs. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 - Modelagem 2S2P1D das curvas mestras dos ligantes (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Figura 18 - Modelagem 2S2P1D das curvas mestras das MAFs (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 19 - Modelagem 2S2P1D das curvas mestras das MACs (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para os materiais que apresentaram descontinuidade no Espaço de Black aplicou-
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todos os casos. Entretanto, os ângulos de fases apresentaram aproximação ‘pobre’ ou ‘muito 

pobre’ (R2 > 0,39) para a maioria dos casos, com exceção dos ligantes, por ser a escala mais 

simples e uniforme (Figura 11). Esse resultado era esperado, uma vez que foi escolhido a 

curva mestra do módulo dinâmico como gráfico alvo para parâmetros do modelo 2S2P1D. 

Esse comportamento dos ajustes é comprovado nos gráficos da Figura 20, que compara os 

valores experimentais e previstos do módulo dinâmico (mais próximos a linha de igualdade) e 

do ângulo de fase (mais dispersos no gráfico: MAFs geralmente subestimam os valores reais, 

enquanto MACs geralmente os superestimam). Resultado semelhante desta dispersão ao redor 

da linha de igualdade do ângulo de fase também foi encontrado por Yusoff et al. (2013), 

sendo superestimados os valores previstos para ligantes modificados por polímero, e 

subestimados para mástiques.   

 

Tabela 9 - Constantes das formulações de Arrhenius e WLF para cálculo do fator de 

deslocamento, aT. 
 Arrhenius WLF Tref 
Material C (K) R2 C1 C2 (K) R2 (ºC) 
CAP 50/70 8118 0,99 12,25 100,63 1,00 20 
CAP 50/70 + 4% EVA 8022 0,99 12,85 109,93 1,00 20 
MAF C1 11002 1,00 1,12E+10 1,12E+11 1,00 15 
MAF C2 11718 0,99 1,11E+10 1,13E+11 1,00 15 
MAF C3 11144 1,00 1,22E+10 9,67E+10 1,00 15 
MAC C1 12090 1,00 26,9 196 1,00 4,4 
MAC C2 10654 1,00 18,5 155 1,00 4,4 
MAC C3 12290 1,00 61,5 430 1,00 4,4 
MAF FA 9458 0,93 6,88E+7 6,90E+8 0,95 30 
MAF FB1 11205 0,96 7,62E+7 6,47E+8 0,97 30 
MAF FB2 7768 1,00 6,54E+7 7,84E+8 1,00 20 
MAF FC1 10127 0,99 7,30E+7 6,93E+8 0,99 30 
MAF FC2 10926 0,99 7,62E+7 6,47E+8 0,99 20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se também pela Figura 20 que os módulos dinâmicos previstos pelo 

modelos 2S2P1D das MACs apresentaram comportamento uma pouco mais disperso em 

relação as demais escalas, superestimando valores experimentais. Na Figura 19 é possível 

observar que essa diferença foi mais significativa para a MAC C1, enquanto que a MAC C3 

(modificado por polímero) apresentou visualmente o melhor ajuste. Esta situação é atípica, 

um vez que resultados contrários são geralmente encontrados na literatura (Olard e Di 

Benedetto, 2003; Pouget et al., 2012). Como a diferença de composição entre a MAC 1 e 

MAC C2, por exemplo, é apenas um conteúdo de agregados miúdos um pouco maior na 

granulometria da primeira e tipos mineralógicos (granítico vs gnáissico e fonolítico) com 

características de resistência semelhantes (Araújo, 2006), esperava-se que suas curvas no 
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Espaço de Black fossem próximas entre si, o que não foi evidenciado na Figura 16. Portanto, 

acredita-se que este comportamento tenha origem em erros na medida do módulo durante o 

ensaio da MAC C1. 

Ao comparar os valores do parâmetros α, k, h e β dos 2 ligantes utilizados, e 

fazendo um paralelo com as correlações que estes tem com as características das mistura 

(Tabela 1), percebe-se que a pequena diminuição do α quando da adição de polímero EVA 

pode estar atrelada a medidas mais precisas do módulo dinâmico e do ângulo de fase para o 

ligante modificado. Muito embora este material possua rigidez maior em altas temperaturas 

(baixas frequências), ocorre o processo inverso em baixas temperaturas (altas frequências), 

como mostrado na Figura 21, e também comentado em Bardini et al. (2009), e isto pode 

afetar diretamente na qualidade da medida do módulo e do ângulo de fase pelo equipamento. 

Já a diminuição dos parâmetros k e h pode ser explicada pela diminuição da penetração do 

ligante e pelo aumento do ponto de amolecimento quando da adição do polímero EVA, 

característica encontrada nos estudos de D’Antona e Frota (2011) e Shinohara et al. (2011). 

De acordo com Coutinho (2012), a viscosidade do ligante aumentou com a adição do 

polímero, o que justifica o fato do valor de β também ter aumentado quando da calibração do 

modelo 2S2P1D, uma vez que ambas as características estão diretamente relacionadas, como 

mostrado na expressão ! = (!! − !!)!". 

 

Tabela 10 - Parâmetros 2S2P1D dos materiais com o CAP 50/70. 

Materiais 
Parâmetros 2S2P1D Módulo Dinâmico |G*| Ângulo de Fase 

α  το  k h G�  G0 β  Se/Sy R2 Se/Sy R2 

CAP 50/70 4,3 2,58E-04 0,375 0,69 850 0 60 0,0181 1,00 0,1359 0,98 

MAF C1 4,3 3,00E-01 0,375 0,69 7500 50 60 0,1811 0,97 3,0519 -6,88 

MAF C2 4,3 3,26E-01 0,375 0,69 9300 15 60 0,1657 0,98 2,2626 -3,33 

MAC C1 4,3 5,65E-01 0,375 0,69 13000 35 60 0,1734 0,98 0,9558 0,2755 

MAC C2 4,3 1,03E+00 0,375 0,69 11500 35 60 0,1307 0,99 1,2802 -0,30 

MAF FB1 4,3 8,90E-01 0,375 0,69 11000 25 60 0,0613 0,99 3,6917 -11,89 

MAF FC1 4,3 1,58E-01 0,375 0,69 17000 8 60 0,0243 1,00 1,6178 -1,48 

MAF FA 4,3 2,50E-01 0,375 0,69 15000 240 60 0,1239 0,99 0,5895 0,67 

MAF FB2 4,3 8,28E-02 0,375 0,69 12000 20 60 0,1104 0,99 1,0662 -0,08 

MAF FC2 4,3 1,14E-01 0,375 0,69 13500 260 60 0,0638 1,00 0,6348 0,61 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 11 - Parâmetros 2S2P1D dos materiais com o ligante CAP 50/70 + 4%EVA. 

Materiais 
Parâmetros 2S2P1D Módulo Dinâmico |G*| Ângulo de Fase 

α  το  k h G∞ G0 β  Se/Sy R2 Se/Sy R2 

CAP 50/70 + 4%EVA 4,0 6,86E-05 0,22 0,64 900 0 320 0,0201 0,9996 0,2688 0,9308 

MAF C3 4,0 4,25E-02 0,22 0,64 18000 15 320 0,1726 0,9748 2,3477 -3,66 

MAC C3 4,0 2,02E+00 0,22 0,64 13300 30 320 0,0598 0,9972 0,9511 0,28 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 20 - Relação entre valores experimentais e previstos do módulo dinâmico e ângulo de 

fase. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 21 - Valores de R*(|G*|) e R*(d) (Tref = 20ºC) para avaliar adição do polímero no 

ligante, 4% EVA. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Já quando se compara os valores de !! e !!, observa-se que o módulo estático 

dos ligantes é nulo (!! = 0).  Portanto, um !! > 0 indica a presença de agregados na mistura 

(Tabela 1). Segundo Di Benedetto et al. (2004), os parâmetros !! e !! (também válido para 

!! e !!) são semelhantes para misturas com formulações parecidas, independentemente do 

ligante utilizado. Entende-se, portanto, que esta propriedade é válida para misturas com 

esqueleto mineral de características semelhantes (TMN, granulometria e mineralogia). Para 

avaliar essa afirmação, faz-se a seguir uma análise das misturas com estrutura pétrea 

semelhante (Figura 15). As MAFs C2, FB1 e FB2 (com TMN = 2,00mm, granulometria 2) 

apresentaram variação significativa dos parâmetros, sendo o mínimo de !! igual a 9.300MPa 

e máximo de 12000MPa (variação de 30%), e o mínimo de !! igual a 15MPa e máximo de 

25MPa (variação de 65%). As MAFs FC1 e FC2 (com TMN = 4,0mm, granulometria 2) 

também apresentaram variação significativa, com valores de !! de 13.500MPa e 17.000MPa 

(variação de 25%), e !! com 8MPa e 260MPa (variação de 3150%). Já para as MACs C1 e 

C2 (com TMN = 19,0mm, granulometria 1) com valores de !! de 13.000MPa e 13.300MPa 

(variação de 2%) e !! com 30MPa e 35MPa (variação de 15%). 

Observa-se, então, que a propriedade encontrada no trabalho de Di Benedetto et 

al. (2004) para mástiques e MACs, se aplicou para as MACs estudadas no presente trabalho. 

Entretanto, não teve boa aplicação para as MAFs. A consequência disso para o modelo 

2S2P1D é que, aparentemente, para MAFs o parâmetro !! também depende do ligante, 

embora essa interpretação não seja comprovada do ponto de vista físico, mas sim a relação 

direta e exclusiva deste parâmetro com o esqueleto mineral. Essas variações dos valores de 

!! e !! podem ser atribuídas à heterogeneidade entre as amostras de agregados utilizados 

para moldagem dos diferentes CPs, assim como aos Volumes de Vazios resultantes.  

Ao comparar os valores de !!, observa-se que os valores para os ligantes são da 

mesma ordem de grandeza. O mesmo acontece quando comparam-se os valores de MAFs 

entre si, e de MACs entre si. Segundo Olard e Di Benedetto (2003) e Di Benedetto (2004), 

!!!"#$%&'(  e !!!"#$%&'#  são geralmente correlacionados com R2 > 0,90, de acordo com a 

equação 26, apresentando α = 2,66 e α = 2,82, respectivamente. Esta formulação não 

apresentou bom ajuste aos dados obtidos (Figura 22). Entretanto, deve-se observar que o 

presente trabalho estudou apenas dois tipos de ligantes, o que limita a avaliação desta 

correlação. A variação entre misturas pode estar atrelada a heterogeneidade entre misturas, ou 

seja, a presença de diferentes agregados e volumes de vazios. 
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Figura 22 - Relação entre τ0ligante e τ0misturas. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

4.2 Influência dos agregados no comportamento VEL 

 

A influência dos agregados no comportamento VEL já foi estudada por Coutinho 

(2012) e Freire (2015) para os mesmos materiais avaliados neste trabalho. O propósito desta 

seção é avaliar as diferenças entre as conclusões citadas nos referidos trabalhos (para dados 

experimentais) e aquelas que a modelagem 2S2P1D permite fazer. A Figura 23 mostra os 

resultados dos parâmetros R(|G*|) e R(δ), que avaliam a mudança relativa dos valores de 

módulo e ângulo de fase das misturas, respectivamente, em comparação com os valores do 

ligante puro, CAP 50/70 (valor de referência = 1,0). Os valores das Figura 21 eFigura 23 

foram obtidos a partir da modelagem 2S2P1D, para o intervalo de frequência entre 10-7 e 

107Hz. Observa-se que o modelo representou satisfatoriamente o aumento do módulo 

dinâmico quando da adição do agregado ao ligante, sendo este aumento mais proeminente 

para a zona de baixas frequências (altas temperaturas), com módulos até 107 vezes maior 

(Figura 23a.1). Assim como explicado em Coutinho (2012), esse comportamento se deve ao 

fato de que o ligante apresenta rigidez convergindo a zero (!! → 0) em altas temperaturas, 

enquanto que o esqueleto pétreo confere rigidez à mistura (!! > 0). Foi também constatado 

por Coutinho (2012) que a MAC C2 apresentou menores valores de módulo dinâmico para as 

baixas frequências em relação a MAC C1, e valores semelhantes em altas frequências. Já na 

modelagem 2S2P1D, observa-se que para a zona de baixas frequências a MAC C2 apresentou 

valores menores do que a da MAC C1, invertendo-se este comportamento na zona de altas 

frequências. 
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Figura 23 - Valores de R*(|G*|) e R*(δ) (Tref = 20ºC) para avaliar (a) efeito da mudança de 

granulometria e; (b) efeito da mudança de TMN 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Freire (2015) constatou que, para a frequência de 10Hz (frequência do teste de 
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a MAF C1. Já em Freire (2015) é mostrado que os valores do ângulo de fase da MAF FA e 

1,0E-01	

1,0E+02	

1,0E+05	

1,0E+08	

1,0E-08	 1,0E-04	 1,0E+00	 1,0E+04	

R(
|G
*|
)	

aT.ω	(Hz)	

Referência	

(a.1)	

0,0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1,0	

1,00E-08	 1,00E-04	 1,00E+00	1,00E+04	

R(
δ)
	

aT.ω	(Hz)	
CAP	50/70	 MAF	C1	 MAF	C2	
MAC	C1	 MAC	C2	

Referência	 (a.2)	

1,0E-01	

1,0E+02	

1,0E+05	

1,0E+08	

1,0E-08	 1,0E-04	 1,0E+00	 1,0E+04	

R(
|G
*|
)	

aT.ω	(Hz)	

Referência	

(b.1)	

0,0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1,0	

1,0E-08	 1,0E-04	 1,0E+00	 1,0E+04	

R(
δ)
	

aT.ω	(Hz)	

CAP	50/70	 MAF	FA	 MAF	FB2	
MAF	FC2	 MAC	C2	

Referência	
(b.2)	



 50 

MAF FC2 são semelhantes, e menores que os da MAF FB2, comportamento também 

encontrado na modelagem (Figura 23b.2). Portanto, observa-se que o modelo 2S2P1D fornece 

conclusões satisfatórias em termos de ordenamento da misturas por valores de módulo 

dinâmico e ângulo de fase para a maioria dos casos analisados. 

 

4.3 Transformação SHStS 

 

Antes de avaliar os resultados das transformações SHStS, deve-se observar uma 

diferença importante entre as 2 abordagens citadas na metodologia (item 3.2.6). A principal 

diferença está no intervalo de frequência previsto por ambos os métodos (dados experimentais 

vs resposta do modelo reológico), a qual pode ser justificada pelas condições de ensaio, e a 

dependência do comportamento dos materiais em relação a temperatura (shift factors, aT). A 

Figura 24 compara os fatores de deslocamento experimentais aT dos materiais utilizados e a 

modelagem WLF para o CAP 50/70 e para o CAP modificado. Embora todos os shift factors 

tenham sido modelados utilizando Arrhenius e WLF, cujas constantes e R2 estão na Tabela 9, 

plotou-se na Figura 24 apenas a modelagem WLF (maior R2 em comparação com Arrhenius) 

dos 2 CAPs. Utilizou-se apenas a modelagem dos 2 ligantes porque tem sido comprovado em 

algumas pesquisas sobre mástiques e MACs que pode-se utilizar os aTs dos seus respectivos 

ligantes como primeira aproximação para construção das curvas mestras das misturas, 

independente da granulometria dos agregados adicionados (Di Benedetto et al., 2004; Olard et 

al., 2005; Delaporte et al., 2009; Pouget et al., 2012). Dessa forma, a Figura 24 ajuda a 

verificar se esta premissa é válida para as misturas utilizadas neste trabalho. 

Primeiramente, é importante ressaltar que a adição de polímero não modificou os 

valores de aT, como encontrado também em Pouget et al. (2012). Já ao comparar os shift 

factors dos ligantes com os das misturas, observou-se que para as maiores temperaturas de 

ensaio houve uma diferença de até 1,5 unidades do log aT entre o modelo WLF dos ligantes e 

os aTs experimentais. Entretanto, para a faixa entre 280 e 320K (10 e 50ºC) a premissa foi 

válida para maioria dos casos.  

Como os valores de aTs para ambos os ligantes são semelhantes, não há mudança 

do intervalo de frequência coberta pelas suas curvas mestras (Figura 17), uma vez que foram 

submetidos às mesmas condições de ensaio. Quanto a transformação SHStS, esta só existe na 

frequência (fator 10!!"!#! ), que translada horizontalmente os dados nas curvas mestras. 

Portanto, o intervalo de frequência na escala logarítmica após a transformação SHStS é 

mantido constante.  
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Para exemplificar isto, foi construída a Figura 25. Ao comparar os gráficos de 

previsão CAP 50/70 à MAC 1 e CAP 50/70 + 4%EVA à MAC C3, pode-se observar que 

os intervalos de frequência previstos pelos dados experimentais dos 2 ligantes são 

semelhantes entre si, com intervalo na escala logarítmica de +9 (equação 49, Figura 25). 

 

Δ!"#!!!"#!"/!",!"#!"/!"!!%!"# !"!#!
=  −2− −11 = +9 (49) 

Δ!"#!!!"#!"/!",!"#!"/!"!!%!"#!"#$% !"#$%&
=  +2− −7 = +9 (50) 

Δ!"#!!!"# !!!"!#!
=  +2− −6 = +8 (51) 

Δ!"#!!!"# !!!"!#!
=  +2− −7 = +9 (52) 

Δ!"#!!!"# !!,!"# !!!"#$% !"#$%&
=  +3− −6 = +9 (53) 

 

Figura 24 - Fatores de deslocamento aT dos materiais analisados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 25 - Ilustração do intervalo de frequência de MACs prevista por dados experimentais 

de CAPs e MAFs (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Este mesmo intervalo é aquele encontrado em suas curvas mestras (equação 50, 

Figura 17). A mesma análise pode ser feita para MAFs, como visto nos gráficos de previsão 

MAF C1 à MAC 1 e MAF C3 à MAC C3 (equações 51-53, Figura 25 eFigura 18). Essa 

diferença de +1 entre as MAFs é a razão da variação dos shift factors entre materiais. Dessa 

forma, para melhor acurácia na previsão do comportamento da MAC, é recomendável utilizar 

calcular os fatores aTs ditos experimentais, conforme o procedimento explicado no item 3.2.2. 

Para aumentar o espectro de previsão da MAC pode-se ampliar as condições de 

ensaio (menores temperaturas de ensaio e maiores frequências), uma vez observado os limites 

de operação do reômetro, ou utilizar modelos reológicos para prever o comportamento do 

material em uma faixa de frequência mais ampla. Observe que o intervalo de frequência 

estimado por dados experimentais dos ligantes engloba basicamente a assíntota inferior da 

curva mestra da MAC (Figura 25). Acredita-se que a faixa de frequência prevista pelo ligante 

será sempre mais limitada se comparada a MAF.  

Como exemplo, cita-se a temperatura necessária para que se obtenha a assíntota 

superior !!  de ligantes (!! = 0 ), correspondente a !! ∙ ! = 10!!!" , aproximadamente 

(Figura 17). Utilizando o reômetro TA AR 2000 em capacidade máxima de frequência 

dinâmica ( 628 !"#/! ≅ 100!" ), seria necessário que o material fosse ensaiado a 

temperatura de -65ºC, considerando uma relação de WLF (C1 = 12; C2 = 100, Tabela 9) o 

que é impraticável em laboratório. Já as MAFs apresentaram um estimativa satisfatória de !! 

nas condições de ensaio reais (25Hz e 5ºC), e também para !! (0,01 Hz e 50ºC). 

Os resultados das transformações SHStS para a abordagem 2 (resposta do modelo 

2S2P1D) são mostrados de acordo com o destino da previsão: MAC 1 (Figura 26); MAC 2 

(Figura 27); MAC 3 (Figura 28). Nestes 3 gráficos, observa-se que os ligantes 

correspondentes apresentaram bons ajustes aos dados da MAC, em todo o espectro de 

frequência, como também encontrado por Olard e Di Benedetto (2003), Di Benedetto et al. 

(2004) e Mangiafico et al. (2014). 

Já as MAFs C1, FA e FC2 apresentaram inconformidade na faixa de baixas 

frequências na curva mestra do módulo. Adicionadas a elas, a MAF C3 também apresentou 

diferenças em altas temperaturas (baixas frequências) para a curva mestra do ângulo de fase. 

Acredita-se que este comportamento não tenha relação com o material da escala, mas sim 

com o método de obtenção de dados no ensaio, uma vez que as demais MAFs apresentaram 

bom ajuste a curva experimental da MAC. 
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Figura 26 - Previsão do comportamento VEL da MAC C1 (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

Figura 27 - Previsão do comportamento VEL da MAC C2 (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 28 - Previsão do comportamento VEL da MAC C3 (Tref = 20ºC). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 12 estão mostrados os valores de αSHStS para cada uma das 

transformações feitas. O efeito deste parâmetro na transformação gráfica é ilustrado na Figura 

26, sendo as curvas transladadas para a esquerda (menores frequências) quanto maior o seu 

valor. É importante lembrar que este parâmetro tem influência apenas nas curvas mestras do 

módulo e do ângulo de fase, uma vez que os planos Cole-Cole e Espaço de Black não 

dependem da frequência. Observou-se um padrão nos valores deste parâmetro para as 

diferentes escalas: CAPs apresentaram valores de 4,00 e 4,60; e MAFs com valores que 

variaram de 0,40 a 1,80). O efeito destas variações máximas em cada uma das escalas (CAP 

50/70 e MAF FB1) é ilustrado na Figura 29, na qual observa-se que a diferença máxima na 

previsão do módulo dinâmico é de 350MPa para CAPs (85% a mais do que o valor inicial) na 

frequência de 0,01Hz. Nesta mesma frequência, a MAF apresentou diferença máxima no 

módulo dinâmico, de 1250MPa (variação de 450%). Portanto, a princípio, o valor de αSHStS 

necessita ser calibrado para cada amostra a fim de minimizar os erros na previsão. 

 

Tabela 12 - Valores de αSHStS para as transformações SHStS. 
Escala de Origem Escala de Destino αSHStS 

CAP 50/70 MAC C1 4,00 
MAF C1 0,80 

CAP 50/70 

MAC C2 

4,00 
MAF C2 0,80 
MAF FA 0,80 
MAF FB1 0,40 
MAF FB2 1,30 
MAF FC1 1,10 
MAF FC2 1,30 

CAP 50/70 + 4% EVA MAC C3 4,60 
MAF FC3 1,80 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 29 - Efeito da variação no parâmetro αSHStS na transformação SHStS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Proposição de metodologia para aplicação do SHStS 

 

Na Figura 30 são recomendados 2 procedimentos que podem ser seguidos para 

aplicação da metodologia SHStS. O procedimento 1 não necessita de modelos reológicos para 

obtenção de nenhum dos parâmetros da metodologia SHStS. Entretanto, necessita atender 

requerimentos ainda na etapa de ensaios para tornar a metodologia aplicável. 

Independentemente da escala de origem (CAP ou MAF), a curva mestra do módulo dinâmico, 

gerada a partir das isotermas, deve englobar o espectro de frequência até as assíntotas (!! e 

!!). Isto é, as faixas de frequência e temperatura utilizadas do ensaio devem englobar duas 

situações extremas: (i) Obtenção de !!: baixas frequências e altas temperaturas; (ii) Obtenção 

de !!: altas frequências e baixas temperaturas. Semelhantemente, o ensaio na MAC deve 

incluir as assíntotas, apenas. É importante salientar que o objetivo da metodologia SHStS é 

diminuir consideravelmente os esforços despendidos na obtenção das curvas mestras da 

mistura completa. Obviamente, deve-se verificar as capacidades de frequência e temperatura 

dos equipamentos antes de submeter os CPs a tais condições. 

Na Figura 17, constata-se visualmente que para as condições utilizadas no ensaio 

do CAP, não foi possível atingir a assíntota superior da curvas mestra e, portanto, seria 

necessário aumentar a frequência e diminuir a temperatura da amostra para obter ao menos 

uma previsão do valor desse patamar. Já a assíntota inferior para CAPs é comumente 

considerada nula (!! = 0) e, portanto, esta não necessita ser determinada experimentalmente. 

Para MAFs (Figura 18) e MACs (Figura 19), as condições de ensaio utilizadas forneceram 
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uma melhor indicação dos valores assintóticos, embora ainda seja recomendável diminuir a 

frequência e aumentar a temperatura para melhor estimativa do patamar inferior. 

Ainda no primeiro procedimento, aplicam-se os parâmetros !! e !! da escala 

menor e da MAC na metodologia SHStS, dada pela equação 31. Para calibração do parâmetro 

α, primeiramente é necessário aplicar o modelo WLF com constantes C1 e C2 do respectivo 

CAP para transladar os dados da MAC, conforme explicado no item 4.3. Então, ajusta-se o 

valor de α de modo a obter o melhor ajuste entre a curva mestra estimada e os valores 

experimentais. 

O procedimento 2 utiliza modelos reológicos, trazendo benefícios do ponto de 

vista operacional. Elimina-se, por exemplo, a necessidade de englobar as assíntotas no ensaio 

de frequency sweep do CAP (ou MAF), uma vez que será utilizado o modelo reológico para 

estimar os parâmetros !!  e !! . É importante ressaltar que os modelos reológicos que 

possuem esses dois parâmetros em sua formulação são o de Huet-Sayegh e o 2S2P1D, 

embora apenas este último tenha sido estudado e executado neste trabalho. Já para as MACs, 

pode-se obter os mesmos parâmetros por duas formas diferentes: (2.1) submetendo CP de 

MAP a condições de ensaio extremas, como descrito anteriormente (!!: êω e éT; e !!: éω 

e êT) ou; (2.2) utilizando dados da literatura (inclusive de αSHStS) para misturas semelhantes, 

assumindo riscos que, a depender da escolha, podem comprometer a previsão, haja vista o 

efeito do parâmetro αSHStS, principalmente (item 4.3). Além disso, observe que, ao utilizar 

dados experimentais da MAC para obtenção das assíntotas, é possível calibrar o valor de 

αSHStS, ao contrário da situação em que se utiliza valores da literatura. Após aplicação da 

metodologia SHStS, obtém-se a previsão das curvas mestras da MAC.  

Cada um dos procedimentos pode oferecer boas estimativas do comportamento 

VEL, uma vez observados os requerimentos de cada um deles. Vinculando economia de 

tempo e material com confiabilidade na previsão, é preferível se utilizar o procedimento 2.1. 

O procedimento 2.2 pode ser utilizado caso os valores dos parâmetros !! e !! e αSHStS 

estejam disponíveis na literatura, para materiais semelhantes ao que se pretende estudar. 

Alguns desses valores são encontrados na Tabela 13, que relaciona o tipo de ligante e 

características do esqueleto mineral de misturas completas com os valores de !! e !!. Caso 

não esteja disponível, recomenda-se o procedimento 1. 
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Figura 30 - Procedimentos para aplicação da transformação SHStS. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 13 - Valores de G∞ e G0 encontrados na literatura para diferentes MACs. 

Fonte	 Agregados	 Ligante	
!! 

(MPa) 

!! 

(MPa) 

!! 

(MPa) 

!!	
(MPa)	

Olard	e	Di	Benedetto	et	al.	(2003)	

(OBS.:	Teor	de	ligante	=	6%	por	

peso	de	agregado)	

Vv	=	3	±	1%	 Classe	de	penetração	10/20	 41.500	 490	 15.370*	 180*	

Vv	=	3	±	1%	 Classe	de	penetração	50/70	 45.400	 250	 16.815*	 90*	

Vv	=	3	±	1%	
Modificado	com	alto	teor	de	

polímero	(elastômero)	
44.000	 250	 16.300*	 90*	

Vv	=	3	±	1%	
Modificado	com	alto	teor	de	

polímero	(plastômero)	
43.500	 1050	 16.100*	 390*	

Cardona	et	al.	(2015)	

(OBS:	Mineralogia	comum	a	todos	

os	agregados:	basáltico	e	calcário)	

Vv	=	5,0%,	19,1%	

de	fresado	

Classe	de	penetração	20/30,	teor	

=	5,4%,	modificação	2,5%	SBS	
38.700	 180	 14.300*	 65*	

Vv	=	6,5%,	20%	

de	fresado	

Classe	de	penetração	35/50,	teor	

=	4,3%	
34.800	 160	 12.900*	 60*	

Vv	=	4,7%,	20%	

de	fresado	

Penetração	31,	teor	=	4,5%,	

modificação	2,5%	SBS	
37.600	 200	 13.900*	 75*	

Pouget	et	al.	(2012)	

(OBS.:	Teor	de	ligante	=	6%)	

-	 Classe	de	penetração	50/70	 36.000	 10	 13.300*	 4*	

-	
Modificado	com	alto	teor	de	

polímero	(>	7%	SBS)	
41.500	 15	 15.400*	 6*	

*	Conversão	E	à	G	feita	para	ν	=	0,35.	

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

(1) (2.1) (2.2) 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

No presente trabalho foi avaliada a aplicabilidade da caracterização VEL de MAF 

para previsão do comportamento VEL de MAC. Foram utilizados os dados obtidos por 

Coutinho (2012) e Freire (2015), a partir dos quais foi avaliada a aplicabilidade do PSTT em 

caso de MTS (plotagem da curva no Espaço de Black), como observado para o ligante não 

modificado. Para a maioria dos casos restantes, nos quais os dados apresentaram 

descontinuidade, foi aplicado o PSTTP, muito embora nem todos possam ser classificados 

como MTC, mas apenas o ligante modificado com polímero, como já comprovado na 

literatura. Acredita-se que tais descontinuidades, em MAFs e MACs, tenham origem no 

sistema de obtenção de dados dos ensaios. Esta característica foi refletida tanto na modelagem 

2S2P1D quanto na transformação SHStS. 

Com base no PSTT e PSTTP, foram construídas as curvas mestras do módulo e 

do ângulo de fase. Para os materiais em que se aplicou PSTTP, a curva mestra do ângulo de 

fase refletiu a descontinuidade já constatada na curva no Espaço de Black, enquanto a curva 

mestra do módulo foi suave e contínua. Observou-se que o modelo 2S2P1D apresentou bom 

ajuste com os dados experimentais de módulo (R2 > 0,90) para todos os materiais analisados, 

mas ajuste ‘pobre’ ou ‘muito pobre’ para o ângulo de fase, com exceção dos ligantes. 

Conclui-se, portanto, que o modelo 2S2P1D é capaz de modelar satisfatoriamente o 

comportamento VEL de MAFs no que se diz respeito ao módulo dinâmico. Além disso, foi 

possível constatar que para a maioria dos materiais analisados, o modelo forneceu 

ordenamento das misturas por valores de módulo dinâmico e ângulo de fase semelhante 

àquele obtido por dados experimentais. 

Quanto a metodologia de transformação SHStS, percebeu-se que a previsão obtida 

com dados experimentais do ligante se limita a uma porção restrita (assíntota inferior) das 

curvas mestras do módulo. Já a previsão feita com a MAF representou um espectro de 

frequência maior. Para que fosse avaliada melhor a diferença de ajustes entre as duas escalas 

de origem (CAP e MAF), utilizou-se o modelo 2S2P1D para obter dados do comportamento 

VEL dos materiais em uma faixa de frequência maior. Observou-se que as previsões com o 

CAP apresentaram ajuste satisfatório aos dados experimentais de módulo e ângulo de fase das 

MACs associadas, como aconteceu para metade das MAFs analisadas. O restante delas 

apresentou inconformidade na zona de baixa frequência, superestimando os valores do 

módulo estático !! e ângulo de fase !. Conclui-se, então, que as MAFs podem ser utilizadas 
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na metodologia SHStS, obtendo-se uma previsão satisfatória da MAC, devendo-se, entretanto, 

se avaliar a qualidade de obtenção de dados nesta escala em trabalhos futuros. 

 

Como recomendação para trabalhos futuros, citam-se: 

 

a) Investigação do efeito do alto teor de polímero elastômero (> 7% SBS) 

para a previsão do comportamento VEL da MAC a partir da caracterização 

da MAF; 

b) Investigação do efeito das condições de obtenção de dados no reômetro de 

cisalhamento e UTM-25 para a qualidade dos dados de módulo dinâmico e 

ângulo de fase, e consequentemente para a modelagem 2S2P1D e a 

transformação SHStS; 

c) Investigação do comportamento VEL de outras composições de MACs e 

MAFs, avaliando o seu efeito na modelagem 2S2P1D e na transformação 

SHStS (ex.: incorporação de fresado, aditivo melhorador de adesividade 

etc.). 
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