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RESUMO 

A mistura asfáltica possui propriedades que podem se alterar em função de diversos fatores como temperatura, 

armazenamento, transporte e características da dosagem dos constituintes. Essa variação pode acarretar problemas 

no pavimento, como trincas ou desgaste excessivo, gerando transtornos e custos elevados de manutenção. A partir 

das características volumétricas das misturas asfálticas de um trecho experimental e dos dados medidos em campo 

após a execução, foi possível apontar as etapas do processo executivo em que a variabilidade na via final também 

foi afetada por problemas executivos, não apenas inerentes à variabilidade da própria mistura asfáltica. Os dados 

analisados sugerem a necessidade da criação de um processo de controle da qualidade de pavimentos 

fundamentado em parâmetros probabilísticos para definir o nível de variabilidade apresentada pelo material, além 

de uma verificação quanto à aplicabilidade do método do Fator de Pagamento como ferramenta de gestão de 

qualidade. 

 
ABSTRACT 

Asphaltic mixtures have properties that might change due to factors such as temperature, storage, transportation 

and design characteristics related to its constituents. This variation may result in pavement distresses such as 

cracking and excessive wearing, generating problems to drivers and high maintenance costs. From the asphalt 

mixture’s volumetric characteristics from a test section and field data collected after construction, it was possible 

to point out steps from the executive process in which the final section variability was also affected by execution 

problems, not only the ones inherent to the asphalt mixture’s variability. The analyzed data suggest the need to 

create a quality control process in pavements based on probabilistic parameters to define the variability presented 

by the material besides performing a verification on the Pay Factor method as a quality management tool.  

 

1.  INTRODUÇÃO 

O material asfáltico, por si só, já apresenta elevada variabilidade (Bernucci et al., 2010) e o 

controle do processo de qualidade, da dosagem até a aplicação, é fundamental para um 

comportamento uniforme, de modo a evitar-se a necessidade de sucessivas recuperações, que 

geram transtornos socioeconômicos. Nesse cenário, é fundamental a inserção de metodologias 

de gerenciamento, como a do Fator de Pagamento, que possam quantificar os efeitos dessas 

variações e também estimular um maior rigor na execução dos projetos de pavimentos. No 

Brasil, estudos para melhorar a previsão de integridade das rodovias, bem como a necessidade 

de manutenções, ainda são limitados em ordem técnica e metodológica, com recomendações 

muitas vezes vagas, que deixam lacunas acerca das políticas de manutenção e custos que devem 

ser considerados (Santos, 2011). Essas incertezas do comportamento do pavimento 

frequentemente são descobertas apenas após liberação ao tráfego, o que agrava e torna mais 

onerosas as manutenções.  

 

Durante a execução do revestimento asfáltico é natural ocorrer imprevistos que influenciam no 

produto final, como alterações de temperatura (de usinagem e de aplicação) e diferenças entre 

as proporções da dosagem de laboratório e as quantidades de materiais de fato usinados. Essas 

variações podem fazer com que uma dosagem, independente da precisão, esteja comprometida 

devido a não conformidades durante as operações de campo, usinagem e compactação. Além 

desses fatores inerentes ao processo, outro agravante é o não uso com precisão da dosagem pela 
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empresa contratada para a construção, descumprindo as exigências de projeto e as normas 

vigentes que afetam significativamente o produto final. 

 

Buscando a melhora na qualidade dos revestimentos asfálticos e o aumento da vida útil das 

rodovias, uma política avaliada em diversos países é a utilização de Fatores de Pagamento (FP) 

em contratos (Taute et al., 2008). No Brasil, conforme levantado por Leite e Motta (2019), o 

método ainda é pouco explorado. Tal política tenta contornar os transtornos causados por 

irregularidades entre projeto e execução, utilizando métricas que bonifiquem ou punam os 

contratados.  

 

O objetivo deste artigo é avaliar a variabilidade de misturas asfálticas aplicadas em campo, a 

partir de testes probabilísticos de adequação à normalidade, verificando a aplicabilidade do 

parâmetro Fator de Pagamento. 

 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Influência da variabilidade em misturas asfálticas 

Alguns autores já apontaram avanços na compreensão da variabilidade das misturas asfálticas, 

na importância da qualidade de produção e os impactos após a execução do trecho pavimentado. 

Segundo Hunter (2009), entre os diversos fatores que podem alterar a qualidade final da 

mistura, pode-se citar: (i) a precisão da temperatura de usinagem para garantir o recobrimento 

completo dos agregados pelo ligante; (ii) o transporte realizado por caminhões que garantam 

essa temperatura, além de prezar pelo tempo entre a usinagem e a aplicação, pois quando não 

observados, resultam em envelhecimento excessivo do material; e (iii) a calibração do 

equipamento de compactação para garantir uniformidade. Esses fatores são reconhecidos e 

podem ser administrados corretamente se a usinagem, o transporte e a aplicação forem 

realizados à luz das boas práticas de aplicação. 

 

Quanto ao transporte, Willoughby et al. (2003) abordaram a influência da temperatura na 

densidade do material após a compactação. Os autores destacam como a variação térmica dentro 

dos caminhões de transporte, ou dos misturadores, cria zonas onde a mistura asfáltica não 

consegue ser revolvida (Figura 1). Essa situação pode gerar um pavimento com trechos de 

densidades diferentes, mesmo com um rigoroso controle de compactação. À longo prazo, essa 

variabilidade também resulta em desagregação na camada superior da pista. 

 

Figura 1: Transporte da mistura asfáltica. 
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Para Castillo e Caro (2014), a incerteza associada às respostas do material asfáltico deve ser 

considerada ainda na fase de projeto. A partir disso, deve-se desenvolver processos de controle 

de qualidade baseados em estatística para avaliar as estruturas após a execução. Os autores 

indicam que esse controle deve utilizar parâmetros que considerem o quanto o material 

apresenta de variabilidade e calibrar as previsões de desempenho em campo baseados neste 

conhecimento. Esses processos devem ser capazes de gerar faixas de aceitabilidade de variação, 

prevenindo variações elevadas que gerem danos à estrutura após o início do seu serviço. O 

controle da variabilidade é decisivo na obtenção de rodovias de qualidade com longa 

durabilidade. 

 

A norma DNER 277 (1997) estabelece critérios fundamentais da quantidade de amostras para 

inspeção de parâmetros rodoviários. Em adição, normas recentes começaram a inserir 

parâmetros baseados em critérios de normalidade, principalmente dos ensaios empregados para 

essas inspeções. Os métodos de ensaio descritos pelo DNER, além da Norma 031 do DNIT 

(2006), apresentam faixas de aceitação para alguns critérios, prevendo certa variabilidade das 

misturas asfálticas, além de, também, possuírem parâmetros para replicabilidade dos ensaios 

em diferentes escalas. Além disso, segundo Leotti et al. (2005), o teste de Shapiro-Wilk é 

considerado como o que apresenta melhor aderência à normalidade. Após esse avanço, Lopes 

et al. (2013), considerando o grau de confiança de 95%, concluíram que a análise da 

variabilidade para testes de material asfáltico possui aderência aos testes de normalidade, 

especificamente para os testes de Shapiro-Wilk e o do método de Kolmogorov-Smirnov.  

 

2.2. Fator de pagamento como ferramenta de gestão de pavimentos 

Schmitt et al. (1998) analisaram fatores de aceitação de obras de pavimentação baseados em 

critérios de qualidade em 40 estados norte-americanos. Os autores identificaram 3 propriedades 

fundamentais nas medidas de aceitação: densidade, irregularidade longitudinal e características 

da mistura (granulometria e teor de ligante). Esses critérios constituem-se nos mais comuns 

utilizados na criação de métricas para o fator de pagamento, sofrendo alterações conforme as 

particularidades de cada estado quanto à engenharia rodoviária (NDOT, 2015). Na África do 

Sul, Taute et al. (2008) defenderam como central a ideia da aplicação do Fator de Pagamento 

para aperfeiçoar o processo de submissão e aprovação de misturas asfálticas em âmbito 

nacional.  

 

Na Coreia do Sul, Seo (2010) implementou o método como uma resposta para o rápido avanço 

das tecnologias de qualidade para os materiais asfálticos e suas práticas construtivas. A 

premissa inicial é a de que, além de verificar se o projeto e a obra executada atendem a 

parâmetros mínimos, também seja possível um controle da variabilidade apresentada entre os 

critérios que influenciam diretamente no desempenho do trecho ao longo da sua vida útil (CTR, 

2014). A expectativa da bonificação, assim como a preocupação em não receber punições 

orçamentárias, gera um cenário onde os contratados participam do protagonismo no processo 

de qualidade e garantia de durabilidade da obra, diminuindo o número de fiscais externos de 

qualidade necessários para vistorias diárias durante todas as etapas executivas (Seo, 2010). 

 

Recomendada pela Federal Highway Administration (FHWA), uma das métricas mais 

utilizadas na aplicação do Fator de Pagamento é a de Percent Within Limits (PWL), como 

importante coeficiente de decisão e de controle de qualidade (Uddin et al., 2011). O referido 

coeficiente (PWL) é bem aceito por utilizar a média e o desvio padrão das amostras ao 

estabelecer limites de aceitação que interferem diretamente nos coeficientes Qi e Qs, utilizados 
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para penalizar ou bonificar as construtoras (Rafalowski, 2010). 

 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

Os materiais analisados neste artigo foram coletados durante a execução das camadas de 

revestimento de um trecho experimental localizado em São Gonçalo do Amarante, Região 

Metropolitana de Fortaleza, a 60km da capital no Ceará (Figura 2). O trecho possui 1,4km de 

extensão e 12m de largura. 

 

Figura 2: Localização do trecho experimental 

 

Após a execução das camadas de base da rodovia e a usinagem do concreto asfáltico, foram 

realizadas coletas da mistura solta que foi aplicada na camada de ligação (binder) em 4 datas 

distintas em março de 2019. Após isso, foram realizadas mais coletas de mistura asfáltica em 

outras 3 datas durante a fase de execução da camada de revestimento (capa) em abril de 2019. 

Essas coletas ocorreram antes do lançamento das misturas asfálticas no trecho e a quantidade 

de massa para cada amostra dependeu da capacidade das bandejas, que comportavam, em 

média, 15kg. O total de bandejas é indicado na Figura 3. Além disso, cada bandeja representa 

um caminhão diferente que transportava a mistura asfáltica solta. 
 

 
Figura 3: Coletas de mistura asfáltica solta 
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Além da coleta de misturas soltas, foram extraídos corpos de prova (CPs) do trecho 

experimental após passagem da acabadora e compactação da camada de binder, assim como 

indicado pela norma DNER 053 (1994), para avaliar os seguintes parâmetros: teor de ligante, 

granulometria, espessura da camada, grau de compactação, Volume de vazios (Vv) e resistência 

à tração.  

 

As análises realizadas a partir das extrações da camada de binder foram comparadas aos valores 

de projeto. Os valores dos ensaios realizados com os CPs moldados a partir da mistura solta 

passaram por análise estatística, primeiro para a exclusão de outliers e, segundo, para avaliação 

de normalidade. Após isso, foram comparados às exigências do DNIT e utilizados no cálculo 

do fator de pagamento, seguindo a metodologia apresentada na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Etapas metodológicas. 

 

Além da metodologia utilizada para verificação das características mecânicas da mistura, outro 

fator de interesse foi a medida da irregularidade longitudinal (IRI), que é apontada como 

importante fator a curto prazo na aceitação da obra (NDOT, 2015). Para verificação do IRI foi 

utilizado um smartphone acoplado a um veículo, operando o software SmartIRI, aplicativo 

capaz de avaliar a irregularidade longitudinal da superfície e retornar um coeficiente que 

sinaliza a qualidade de trafegabilidade da pista (Castro et al., 2019).  
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3.2. Análise estatística da caracterização dos materiais 

3.2.1. Eliminação de outliers 

Para avaliar a exclusão das amostras, o primeiro teste realizado foi de z-score, que indica o quão 

distante um certo valor da amostra está da média dos demais resultados obtidos (Eidleman, 

1995). O critério de satisfação é padronizado: valores entre -2 e 2 são considerados aceitáveis, 

entre -3 e -2, além de entre 2 e 3, são considerados questionáveis, e qualquer valor menor que 

-3 e maior que +3 é considerado insatisfatório. A fórmula para a obtenção do índice é 

apresentada na Equação 1: 

𝑧 =  
(𝑥−𝜇)

𝜎
                                                              (1) 

 

Onde x é o valor obtido por meio dos ensaios, μ é o valor de referência e 𝜎 é o desvio padrão 

da amostragem total. 

 

Comumente associado a gráficos boxplot, o Interquartil Range (IQR) é um método de dispersão 

probabilista, baseado na divisão da base de dados em quartis por parâmetros que se assemelham 

a comparações baseadas no desvio padrão e também na variância, porém mais robusto na 

identificação de outliers (Sharma, 2018). Pelo método, são determinados limites superiores e 

inferiores para os dados, baseados na média das amostras e da divisão em quartis. O tratamento 

começa dividindo a base de dados em 4 grupos, sendo cada um correspondente a um quartil: 

Q1, Q2, Q3 e Q4. Os quartis de interesse são Q1 e Q3 e, a partir da subtração, obtém-se Q2. 

Utilizando Q2, determina-se a amplitude máxima aceitável para os dados. O limite inferior é 

definido pela Equação 2 e o superior pela Equação 3. Dados abaixo do valor mínimo ou acima 

do valor máximo são considerados outliers. 

 

LI = (Média dos dados) – 1,5×IQR                                                      (2) 

LS = (Média dos dados) + 1,5×IQR                                                     (3) 

 

3.2.2. Avaliação de normalidade 

Foi utilizado o parâmetro valor-p, que pode ser analisado como medida do quanto a 

concordância dos dados se assemelha a hipótese nula (H0), com H0 representando uma 

distribuição normal. Para uma distribuição com 95% de confiança, é adotado um nível de 

significância α de 5% (0,05). A análise da normalidade é realizada da seguinte forma: 

 

▪ Se valor-p ≤ α, rejeita-se H0, ou seja, o conjunto de dados não apresenta distribuição normal; 

▪ Se valor-p ≥ α, H0 não é rejeitado, ou seja, o conjunto de dados apresenta distribuição 

normal. 

 

3.1.3. Determinação do Fator de Pagamento (FP) 

A determinação do FP foi feita de dois limites, Qinferior (Qi) e o Qsuperior (Qs), que possuem 

a capacidade de relativizar os resultados quanto à variabilidade e também aos critérios de 

aceitação de cada requisito contratual. As Equações 4 e 5 apresentam como obter os valores de 

Qi e Qs, respectivamente. 

𝑄𝑖 =
X−LIE

S
                                                             (4) 

𝑄𝑠 =
LSE−X

𝑆
                                                             (5) 
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Onde X é a média dos resultados, S é o desvio padrão da amostragem, LIE significa Limite 

Inferior Especificado e LSE é o Limite Superior Especificado.  

 

O Qi é utilizado quando existe uma exigência de que os valores adotados têm que estar acima 

de um valor mínimo e o Qs é utilizado quando existe exigência de que os valores estejam abaixo 

de um limite máximo (NDOT, 2015). Com o valor de Qi ou Qs (ou a partir da combinação dos 

dois), é possível estimar a quantidade de dados dentro dos limites estipulados pelo LIE e LSE 

(que são baseados nos limites de aceitação em norma). Após isso, o PWL foi estabelecido de 

acordo com a Tabela 1, válida para uma amostra n=5. 

 

Tabela 1: Valores de PWL para diferentes valores de Qi e Qs (n=5). 
Qi ou Qs 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 50,00 50,36 50,71 51,07 51,42 51,78 52,13 52,49 52,85 53,20 

0,1 53,56 53,91 54,27 54,62 54,98 55,33 55,69 56,04 56,39 56,75 

0,2 57,10 57,46 57,81 58,16 58,52 58,87 59,22 59,57 59,92 60,28 

0,3 60,63 60,98 61,33 61,68 62,03 62,38 62,72 63,07 63,42 63,77 

0,4 64,12 64,46 64,81 65,15 65,50 65,84 66,19 66,53 66,87 67,22 

0,5 67,56 67,90 68,24 68,58 68,92 69,26 69,60 69,94 70,27 70,61 

0,6 70,95 71,28 71,61 71,95 72,28 72,61 72,94 73,27 73,60 73,93 

0,7 74,26 74,59 74,91 75,24 75,56 75,89 76,21 76,53 76,85 77,17 

0,8 77,49 77,81 78,13 78,44 78,76 79,07 79,38 79,69 80,00 80,31 

0,9 80,62 80,93 81,23 81,54 81,84 82,14 82,45 82,74 83,04 83,34 

1,0 83,64 83,93 84,22 84,52 84,81 85,09 85,38 85,67 85,95 86,24 

1,1 86,52 86,80 87,07 87,35 87,63 87,90 88,17 88,44 88,71 88,98 

1,2 89,24 89,50 89,77 90,03 90,28 90,54 90,79 91,04 91,29 91,54 

1,3 91,79 92,03 82,77 92,51 82,75 82,98 93,21 93,44 93,67 93,90 

1,4 94,12 94,34 84,56 94,77 94,98 95,19 95,40 95,61 95,81 96,01 

1,5 96,20 96,39 86,58 96,77 96,95 97,13 97,31 97,48 97,65 97,81 

1,6 97,97 98,13 98,28 98,43 98,58 98,72 98,85 98,98 99,11 99,23 

1,7 99,34 99,45 99,55 99,64 99,73 99,81 99,88 99,94 99,98 100,00 

 

Quando é necessário correlacionar os dois indicadores, ou seja, há um valor máximo e mínimo 

aos quais a amostra deve atender, utiliza-se a Equação 6, para a obtenção de um PWL total 

(PWLT), sendo as parcelas PWLS e PWLI obtidas na Tabela 1 a partir do Qi e do Qs, 

respectivamente. Após calculado o valor da porcentagem entre as especificações máximas e 

mínimas, o Fator de Pagamento (FP) recomendado pelo NDOT (2015) é obtido pela Equação 

7. É possível notar que o fator máximo de pagamento é de 105% (com um fator PWL de 100, 

e bonificação de 5% do valor contratado inicialmente), sendo o mínimo fator PWL que o 

construtor deve atender de 90. 

 

PWLT = PWLS + PWLI - 100                                                   (6) 

FP = 55 + 0,5 × PWL                                                            (7) 

 

Onde PWLS é a porcentagem acima da especificação limite e PWLI é a porcentagem abaixo da 

especificação limite; e PWL a porcentagem com limites estipulada a partir dos parâmetros 

inferiores e/ou superiores (Qi e/ou Qs).  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. CPs extraídos de campo 

Na presente análise foram determinados os seguintes parâmetros: Vvs para a camada de binder 
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apenas; teor de ligante e granulometria para ambas as camadas (binder e capa). Essas 

propriedades são utilizadas para comparar parâmetros indicados no projeto original (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Comparativo entre projeto e campo. 

Propriedade 
Binder Capa 

Projeto Obra Projeto Obra 

Volume de Vazios (%) 5,1 16,0 3,5 - 

Teor de Ligante (%) 4,6 3,8 5,3 4,3 

Granulometria Faixa B Faixa C Faixa C Faixa C 

 

Além de se diferenciarem do estabelecido em projeto, os parâmetros verificados fogem dos 

limites impostos pela DNIT 031 (2006) para as respectivas camadas, comprometendo a 

qualidade e a vida útil da obra. Ainda com os CPs extraídos de campo, foram realizados os 

ensaios de Resistência à Tração (RT) (DNIT 136, 2018) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Requisitos em norma, resultados médios. 
Ensaio Binder Capa 

 DNIT 031 Laboratório Obra DNIT 031 Laboratório 

Resistência à Tração (MPa) > 0,65 1,13 0,55 > 0,65 1,61 

 

Devido aos elevados Vvs, baixo teor de ligante, granulometria diferente em relação ao projeto, 

era esperado valores baixos para a resistência à tração do binder, sendo a média de 0,55MPa, 

portanto, abaixo do mínimo de 0,65MPa (DNIT 031, 2006).  

 

4.2. CPs moldados em laboratório 

Para cada bandeja de mistura coletada em campo durante a execução, foram compactados 4 

CPs Marshall (seguindo DNIT 178, 2018), totalizando 80 CPs de binder e 40 de capa. Todos 

os CPs passaram pela determinação de Vv e de RT. É esperado que a compactação usada em 

laboratório seja reproduzida em campo, ou pelo menos que os resultados dos CPs extraídos em 

campo sejam próximos (grau de compactação mínimo de 97%) daqueles produzidos com todo 

o controle laboratorial. Os resultados de densidade e Vv por bandeja, medidos de acordo com 

a norma DNIT 428 (2020), são apresentados na Tabela 4. Observa-se que a densidade de projeto 

é de 2,357 para o binder, com 5,1% de Vv, e de 2,378 para a capa, com 3,5% de Vv. 

 

A densidade média dos CPs pós-compactação da mistura asfáltica de binder foi de 2,271, com 

desvio padrão de 0,031; já para a camada de capa, a média foi de 2,283, com desvio padrão de 

0,045. Os desvios padrões apresentaram valores baixos pelo fato de a densidade variar, 

geralmente, apenas na segunda ou terceira casa decimal. Entretanto, o Vv obtido será o real 

indicador de boa ou má compactação, pois esse parâmetro é comparado à densidade de projeto. 

 

Na camada de binder, obteve-se média de 8,7% de Vv (3,6 a mais do que o estabelecido em 

projeto), com desvio padrão de 0,015. Na camada de capa, a média foi de 7,2% de Vvs (3,7 a 

mais do que o estabelecido em projeto), com desvio padrão de 0,023. Os resultados apontam 

para uma má compactação em campo. 
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Tabela 4: Densidade e Vvs médios por bandeja. 
Camada de Ligação (binder) Camada de Rolamento (Capa) 

Bandeja Densidade Valor (%) Bandeja Densidade Valor (%) 

B1 2,242 9,9 C1 2,329 4,4 

B2 2,321 6,3 C2 2,334 4,4 

B3 2,272 8,0 C3 2,216 10,0 

B4 2,237 9,9 C4 2,305 5,9 

B7 2,277 9,1 C5 2,312 5,7 

B8 2,216 10,8 C6 2,297 6,2 

B9 2,290 7,6 C7 2,264 8,9 

B11 2,216 10,9 C8 2,208 11,0 

B12 2,301 6,9 C9 2,256 8,4 

B13 2,293 7,3 C10 2,306 7,1 

B14 2,291 7,9 - - - 

B15 2,252 10,1 - - - 

B16 2,268 9,6 - - - 

B17 2,234 10,4 - - - 

B18 2,302 8,5 - - - 

B19 2,284 7,4 - - - 

B20 2,277 7,4 - - - 

 

Após a volumetria, verificou-se a RT, para comparar aos valores dos CPs extraídos e verificar 

a aceitação junto a DNIT 031 (2006). Os resultados médios para cada data de coleta são 

apresentados na Tabela 5. Os resultados atenderam ao recomendado quanto ao resultado 

mínimo de 0,65MPa, além de serem superiores aos dos CPs extraídos de campo. A média 

verificada para a camada de binder foi de 1,26MPa com desvio de 0,156 e a média para a capa 

foi de 1,37MPa com desvio de 0,215.  

 

Tabela 5: RT médio para CPs de laboratório.  
Binder Capa 

Coleta RT (MPa) Coleta RT (MPa) 

Data 1 1,17 Data 5 1,47 

Data 2 1,50 Data 6 1,51 

Data 3 1,34 Data 7 1,12 

Data 4 1,18 - - 

 

4.2.1. Avaliação de normalidade 

Após a realização do z-score, e do IQR-score, não foram detectados outliers, garantindo que a 

análise de aderência gaussiana (normalidade) não sofreu influência de valores que tornem a 

amostra tendenciosa. Foi determinado que a hipótese nula (H0) seria a de que “os dados seguem 

um padrão de normalidade”, os fatores e suas devidas análises quanto valor-p, H0 e tipo de 

distribuição são apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Testes de normalidade para os critérios ensaiados 
Propriedade Camada p (Shapiro-Wilk) Análise Conclusão 

Densidade (GMM) 
Binder 0,689 Não se rejeita H0 Distribuição normal 

Capa 0,244 Não se rejeita H0 Distribuição normal 

Volume de Vazios 

(Compactação Marshall) 

Binder 0,616 Não se rejeita H0 Distribuição normal 

Capa 0,041 Rejeita-se H0 Distribuição não-normal 

Resistência à Tração (RT) 
Binder 0,460 Não se rejeita H0 Distribuição normal 

Capa 0,001 Rejeita-se H0 Distribuição não-normal 

 

Todos os resultados da camada de binder apresentaram distribuição normal, enquanto para a 
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camada de capa, apenas a densidade recebeu essa classificação. O elevado número de CPs 

ensaiados pode ter influenciado os resultados para a camada de binder, pois o aumento do 

campo amostral facilita aproximação da normalidade, e essa é, inclusive, uma estratégia 

adotada por empresas para o controle de aceitação de projetos. 

 

Ressalva-se o fato de que a homogeneidade da mistura, comprovada pela normalidade dos 

dados, também não é garantia de que esteja de acordo com o projeto, ou que esteja conforme 

designado em norma.  

 

4.2.2. Aplicação do Fator de Pagamento (FP) 

Os dados obtidos nos ensaios anteriores foram utilizados para se obter o FP, baseando-se em 

alguns dos critérios mais comuns utilizados em países em que essa metodologia é empregada. 

Resistência à tração não foi um dos critérios utilizados, porém foram incluídos os resultados 

referentes ao IRI, conforme NDOT (2015). O trecho foi dividido em sentido Sul/Norte e sentido 

Norte/Sul, além da divisão entre as faixas internas e externas assim como foi apontado no 

Relatório Energia Pecém (2020). Os resultados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Aplicação do Fator de Pagamento (FP) 

Critério Camada/Faixa Média 
Desvio 

Padrão 
Qi Qs PWL FP (%) 

Densidade 

(GMM) 

Binder 2,273 0,01 -1,33 8,28 Sem valor na tabela Obra recusada 

Capa 2,282 0,04 -0,28 2,56 Sem valor na tabela Obra recusada 

Volume de 

Vazios (%) 

Binder 8,50% 0,01 7,19 -4,59 Sem valor na tabela Obra recusada 

Capa 7,40% 0,01 3,6 -1,5 Sem valor na tabela Obra recusada 

IRI 

Faixa Externa 

(Sentido Norte/Sul) 
3,28 0,34 - 2,12 Sem valor na tabela Obra recusada 

Faixa Interna 

(Sentido Norte/Sul) 
3,20 0,31 - 2,57 Sem valor na tabela Obra recusada 

Faixa Externa  

(Sentido Sul/Norte) 
3,24 0,73 - 1,05 85,09 97,5 

Faixa Interna  

(Sentido Sul Norte) 
3,31 0,42 - 1,66 98,85 104,4 

 

Os valores medidos para a densidade e Vv estão fora dos especificados em norma, além de 

apresentar alta variabilidade. Como as médias estão fora dos limites permitidos por norma, os 

coeficientes utilizados para a criação da porcentagem com limites (PWL) e Fatores de 

Pagamento não podem ser calculados nesses critérios, o que resulta na não aceitação da obra. 

Assim como esperado, se a obra não passa nos critérios do DNIT 031 (2006), ela também não 

é aprovada no sistema de Fator de Pagamento. 

 

Para o IRI, mesmo com resultados satisfatórios (IRI > 2 segundo o manual do smartIRI), a 

relação entre a média e desvio padrão na identificação do coeficiente Qs gerou índices de PWL 

fora dos encontrados na Tabela 1, não permitindo que fosse utilizado o parâmetro no sentido 

Norte – Sul. Como o fator de pagamento adotado para a obra em geral é sempre o pior resultado 

entre os estabelecidos na relação contratante-contratado, a obra seria recusada, caso esse 

modelo contratual estivesse em vigor. 

 

Além de não estar em concordância com o projeto original, por utilizar desvio padrão, a 

metodologia do uso de FP nos permite quantificar o quanto as não conformidades encontradas 

para os critérios de aceitação de projeto estão distantes dos parâmetros esperados. Ou seja, 
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mesmo que a obra estivesse dentro dos índices estabelecidos em norma, caso apresentasse uma 

variabilidade nos resultados de um mesmo parâmetro ao longo do trecho, haveria uma 

penalização para o contratado. 

 

5.  CONCLUSÕES 

Vários fatores influenciam no desempenho de pavimentos, como temperatura e frequência de 

carregamento, o que faz com que, se não tiverem sido propriamente mensurados, no momento 

da execução do projeto, sejam adotados parâmetros médios ou esperados, além de contar com 

risco estatístico médio. Esse cenário faz com que os métodos avançados, baseados nas 

características viscoelásticas dos materiais, ganhem mais relevância e estimulem o avanço do 

desenvolvimento de novos métodos de medição de qualidade e critérios de aceitação para 

projetos. O estudo da variabilidade da mistura asfáltica é essencial quando associado à avaliação 

de processos inerentes à etapa de produção, pois, independentemente da precisão das previsões 

em laboratório, a má execução compromete as especificações de cálculo. Uma das principais 

não conformidades das misturas analisadas no presente artigo está nos elevados Vvs, e na alta 

variabilidade (mesmo que, em alguns casos, seguindo a curva gaussiana de normalidade). Os 

CPs extraídos de campo apresentaram Vv quase duas vezes maior do que os CPs moldados em 

laboratório a partir da mistura solta, que, por sua vez, já estavam acima do recomendado em 

norma. Já a não-normalidade de alguns critérios avaliados não necessariamente significa que 

os valores são incoerentes, ou que não vão resultar em desempenho adequado em campo. 

Porém, no caso deste estudo, a não normalidade evidencia a precariedade do trecho final, uma 

vez que existiram alterações entre o projeto e o que, de fato, foi usinado, além da ausência de 

controle de qualidade rigoroso durante a execução. 

 

A utilização do Fator de Pagamento é um tópico recente e ainda pouco explorado na literatura 

nacional. Nesse estudo, o uso de sua fórmula mais genérica, com um PWL que não apresentava 

ponderação de acordo com os diferentes critérios avaliados, resultou em uma baixa aderência 

dos resultados à metodologia. No entanto, isso apenas mostra que é necessário desenvolver 

tabelas de referência que contemplem um espaço amostral maior e estudar a aplicabilidade de 

outras fórmulas com ponderação de diversos fatores, como por exemplo, granulometria e teor 

de ligante, além dos já analisados neste trabalho, como: IRI, Vv e densidade, além da 

possibilidade de incluir ensaios mais sofisticados e que devem se alinhar com as novas práticas 

de dosagem das misturas asfálticas visando a resistência a defeitos como a deformação 

permanente e a fadiga. 
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