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Resumo: Diversas são as utilizações de material asfáltico fresado (ou, do inglês, Reclaimed Asphalt, 
RA) em camadas de revestimento, dentre elas os asfaltos porosos. No Brasil, o RA não vem sendo 
utilizado para este fim, embora seja importante estudar essa aplicação para ampliarem-se as 
possibilidades de utilização deste material. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo principal 
avaliar a incorporação de RA, em diferentes teores, em mistura do tipo Camada Porosa de Atrito 
(CPA). Propõe-se a análise reológica dos ligantes resultantes da interação do Asfalto Modificado por 
Polímero (AMP) utilizado na CPA com o asfalto envelhecido do RA, por meio do Reômetro de 
Cisalhamento Direto. O atendimento às propriedades mecânicas requeridas no Brasil para CPA será 
verificado. Além disso, serão obtidas propriedades funcionais, parâmetros de rigidez e resistência à 
deformação permanente e à fadiga. Por fim, como CPAs estão sendo utilizadas sobre revestimento 
antigo em vias urbanas na cidade onde está sendo desenvolvida a presente pesquisa, será 
verificado se esta camada oferece contribuição estrutural para o pavimento nas condições de 
tráfego dessas vias. Resultados preliminares, relativos à incorporação de 15% de RA em CPA, 
indicaram que a adição do material reciclado não prejudicou o comportamento da mistura asfáltica 
se comparado a uma mistura de referência (virgem), embora ambas não tenham satisfeito a todos os 
requisitos previstos na norma brasileira. 
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