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RESUMO 

 

A definição da curva granulométrica de uma mistura asfáltica tradicionalmente segue 

procedimentos empíricos, reproduzindo-se proporções de agregados de projetos anteriores ou 

definindo-se uma nova curva, comumente por tentativa e erro, de modo a fazê-la encaixar em 

faixas predefinidas com base na experiência. A Faixa de Agregados Dominantes (FAD) é um 

método de seleção granulométrica com critérios baseados no intertravamento granular e na 

porosidade FAD, considerando ainda os chamados Componentes Intersticiais (CI), os quais são 

os agregados candidatos a serem menores do que os agregados graúdos dominantes. O conceito 

chave do método é a existência de uma faixa de agregados graúdos dominantes que é 

responsável por resistir à deformação permanente. A literatura reporta boa correlação entre esse 

tipo de defeito e o ensaio uniaxial de carga repetida, que tem como resultado o Flow Number 

(FN). O presente trabalho visa analisar a influência da origem do agregado e sua composição 

granulométrica a partir dos parâmetros FAD e dos CIs (agregados com diâmetros menores que 

a última partícula graúda dominante), bem como do tipo de ligante e da dosagem da mistura, 

nos resultados de FN. Objetiva-se também explicar o comportamento das misturas com 

porosidades marginais com base na curva granulométrica, as quais resultam em FN com 

grandes variações, e constatar os fatores que geram tais inconsistências. Para tanto, foi 

organizado um banco de dados composto por 52 misturas contendo agregados com diferentes 

mineralogias, advindos de distintas localidades e oriundos de 3 estados brasileiros. Foram feitas 

primeiramente correlações dos parâmetros FAD (intertravamento, porcentagem de agregados 

FAD) e posteriormente dos parâmetros FAD-CI (Fator de Ruptura e a Relação de Agregados 

Finos) com o FN das misturas contendo agregados de equivalente origem mineral e 

intertravamento e mesmo tipo de ligante, diferenciando somente a porcentagem de agregados 

na FAD. Adicionaram-se sucessivamente diferentes características das misturas a partir do 

banco de dados organizado, até que todas essas características fossem consideradas. Dessa 

forma, possibilitou-se a análise de cada parâmetro e do seu consequente impacto nos resultados 

de FN, inclusive nas misturas dentro da faixa denominada de porosidade marginal. Os 

resultados mostraram que a metodologia FAD é capaz de avaliar e especificar granulometrias 

de misturas asfálticas para resistir melhor à deformação permanente, correlacionando-se 

satisfatoriamente com o FN, desde que possuam características semelhantes de origem e 

composição da matriz granular e de ligante. Para melhor formação da curva granulométrica das 

misturas, não se deve analisar somente o intertravamento granular, mas também os parâmetros 

FAD e FAD-CI. Mudanças na granulometria e nos parâmetros de dosagem podem proporcionar 



 

 

influências significativas nos resultados de FN. Finalmente, contribuiu-se para a elaboração de 

faixas granulométricas, a avaliação e a seleção de agregados, mostrando o seu impacto, a 

depender do tipo e teor de ligante, nas respostas do ensaio uniaxial de carga repetida nas 

misturas.  

 

Palavras-chave: Deformação permanente. Seleção granulométrica. FAD. FAD-CI. Flow 

Number.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The definition of the aggregate gradation of an asphalt mixture conventionally follows 

empirical procedures, reproducing aggregate proportions of previous design projects or 

defining a new curve, usually by trial and error, so as to meet gradation specifications based on 

experience. The dominant size aggregate range (DASR) is a gradation selection method with 

criteria based on granular interlocking and DASR porosity, considering also the so-called 

interstitial components (IC), which are smaller aggregates than the DASR. The key concept of 

the method is the existence of a range of dominant large aggregates that is responsible for 

resisting permanent deformation. The literature reports a good correlation between this type of 

distress and the uniaxial repeated load test, which results in the Flow Number (FN). This work 

AIMS to analyze the influence of the origin and gradation from the DASR parameters and the 

Interstitial Components (IC) (aggregates with smaller diameters than the last dominant coarse 

particle), as well as the type of binder and the mixture design, in the FN results. The objective 

is also to explain the behavior of mixtures with porosity values within a specific range, but 

resulting in FN with great oscillations, and to verify which factors generate such 

inconsistencies. A database was composed of 52 mixtures containing aggregates with different 

mineralogy, coming from 3 different Brazilian states. DASR parameters (interlocking, 

percentage of FAD aggregates) first and then DASR-IC parameters (Break Factor and Fine 

Aggregate Ratio) were correlated with the FN of mixtures containing aggregates with 

equivalent mineralogy and interlocking, the same type of binder and design method, 

differentiated only by the percentage of aggregates in the DASR. Different characteristics of 

the blends were then considered from the organized database until all these characteristics were 

evaluated. It was possible to analyze each parameter and its consequent impact on the FN 

results, including the mixtures within the so-called marginal porosity range. The results showed 

that the DASR methodology is able to evaluate and specify asphalt mixtures gradation to resist 

permanent deformation, provided they have the same characteristics. For better formation of 

the gradation curve, not only the interlocking should be analyzed, but also the DASR and 

DASR-IC parameters, and the mix design characteristics. Changes in gradation and design 

parameters may have significant effect on FN results. Finally, there is a contribution to the 

elaboration of particle size ranges, evaluation and selection of aggregates, showing their impact 

on the response of the uniaxial repeated loading test, depending on the binder type and content. 

 

Keywords: Rutting. Repeated uniaxial load. Gradation. DASR. DASR-IC. Flow Number. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 

O pavimento é a estrutura constituída por diferentes camadas sobrepostas com 

espessuras finitas, construída sobre a superfície final de terraplenagem. Tem como propósito 

resistir, sob condições técnicas e econômicas, às solicitações estruturais das cargas dos veículos 

e também aos efeitos do clima para uma determinada vida útil de serviço (BERNUCCI et al., 

2010).  

Segundo o boletim estatístico da Confederação Nacional do Transporte – CNT 

(2018), o modo rodoviário atualmente tem sido a principal alternativa para a movimentação 

logística de pessoas (95%) e cargas (61,1%) no Brasil. Entretanto, os dados mostram que grande 

parte das rodovias brasileiras não proporciona adequadas condições de rolamento, conforto, 

economia e segurança.  

O crescente volume de tráfego e baixos investimentos no setor de transportes 

contribuíram para a depreciação da malha rodoviária brasileira, conforme o último 

levantamento feito pelo SNV – Sistema Nacional de Viação – publicado pelo DNIT – 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – em agosto de 2018. A Figura 1 

mostra a extensão das rodovias brasileiras.  

 

Figura 1 – Extensão da malha rodoviária brasileira 

 

 Fonte: CNT (2018). 

 

Nos pavimentos flexíveis a camada de revestimento é projetada para receber 

diretamente as ações do tráfego e transmiti-las de forma moderada às camadas inferiores. Nesse 

tipo de pavimento, em geral, abaixo da camada asfáltica estão, a base, a sub-base, o reforço do 



20 

 

subleito e o terreno de fundação, designado de subleito. É comumente aplicada na camada de 

revestimento uma mistura formada por agregados e ligante asfáltico, sendo que os agregados 

representam cerca de 85% em volume e 95% em massa (ASPHALT INSTITUTE, 1989). A 

literatura mostra que a seleção granulométrica adequada, bem como as propriedades dos 

agregados contribuem para o bom desempenho em campo, afeta à resistência da mistura ao 

trincamento, à deformação, durabilidade, permeabilidade e trabalhabilidade (STAKSTON e 

BAHIA, 2003; KIM, 2006; BASTOS, 2016).  

Um dos defeitos mais presentes nos pavimentos asfálticos é a deformação 

permanente, também conhecido como Afundamento de Trilha de Roda (ATR) ou rutting. Esse 

defeito se caracteriza pelo acúmulo de pequenas deformações longitudinais não recuperáveis 

devido às passagens das cargas dos veículos, podendo ser atribuído ao revestimento, às 

subcamadas, ao subleito ou ainda à combinação destes (BERNUCCI et al., 2010). Tende a se 

manifestar de forma precoce, propiciando a degradação acelerada da estrutura do pavimento, 

reduzindo o conforto ao rolamento e a segurança viária. A maioria das falhas de deformação 

permanente tem origem no revestimento asfáltico, por receber diretamente os efeitos das cargas 

impostas pelo tráfego (WHITE et al., 2002). Vale notar que esse defeito é tratado no novo 

método de dimensionamento brasileiro como um problema de dosagem de misturas asfálticas. 

Para camadas granulares é possível prever esse defeito para diferentes tipos de solos.  

Diferentes aspectos associados ao ligante asfáltico afetam a resistência à 

deformação permanente das misturas: o teor, a viscosidade e a presença de aditivos 

modificadores. No nordeste brasileiro, grande parte do ano, as temperaturas do ar variam entre 

20ºC a 35ºC segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com temperaturas 

máximas do revestimento asfáltico ultrapassando os 60ºC. Isso leva a perda de rigidez do ligante 

e é favorável ao acúmulo de deformações permanentes, também denominadas deformações 

plásticas. Onofre (2012) mostra que a adição de diferentes modificadores num ligante, para uma 

determinada curva granulométrica, pode resultar em eficazes combates a resistência à 

deformação permanente.  

Outros danos no pavimento asfáltico são causados por microtrincas oriundas pela 

fadiga, passagem repetida em diferentes frequências e cargas e/ou trincamento térmico. Para 

Gouveia (2016), embora a rigidez do ligante tenha influência importante na deformação 

permanente, os responsáveis no combate a esse problema na mistura estão sobretudo 

relacionados ao intertravamento granular, resistência ao desgaste, forma, angularidade e 

textura, assim como a origem dos agregados. Todavia, sabe-se que a estrutura formada pelos 

agregados dependerá principalmente da distribuição de tamanhos, forma e composição química 
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e mineralógica. Esqueletos pétreos estáveis e com adequado intertravamento aumentam a vida 

útil de serviço do pavimento. Para Stakston e Bahia (2003), ainda que uma mistura tenha os 

melhores materiais, estará sujeita à deformação permanente caso não se utilize uma 

granulometria adequada. O agregado graúdo tem uma forte influência na resistência à 

deformação permanente, enquanto os finos proporcionam estabilidade à mistura, ou seja, o 

preenchimento adequado dos vazios formados pelo contato dos agregados graúdos (LIRA, 

2013).  

Uma mistura mal graduada tem um grande potencial de desenvolver deformação 

permanente antes de 2 anos, reduzindo a vida útil do pavimento e gerando gastos antes do 

previsto com reparos e manutenção (FERREIRA, 2016). Esse dano pode ser causado por 

densificação e/ou movimento lateral (deformação por cisalhamento) desse material sob a ação 

do tráfego (BASTOS, 2016). Grupos de pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do 

Norte (NCSU), nos Estados Unidos, e do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), no Brasil, 

têm considerado falhas no revestimento de pistas experimentais as deformações superiores a 

12,5mm, pois prejudicam a drenagem do pavimento e a segurança dos usuários pelo acúmulo 

de água causando hidroplanagem nos veículos (CHOI, 2013; LACROIX, 2013).  

Atualmente, no Brasil, a definição da curva granulométrica de uma mistura 

asfáltica, especificada pelo DNIT, segue procedimentos empíricos, reproduzindo-se proporções 

de agregados de projetos anteriores ou definindo-se uma nova curva, comumente por tentativa 

e erro. No âmbito internacional, a metodologia Superior Performing Asphalt Pavements 

(Superpave) define pontos de controle baseados em percentuais passantes em cada peneira. 

Desse modo, nos citados procedimentos não há propriamente diferença metodológica na 

escolha da curva granulométrica de projeto.  

Se a questão é escolher a composição granulométrica com intertravamento 

adequado de modo a garantir o bom desempenho em campo, a caracterização empírica e as 

especificações atuais não garantem este objetivo. O desafio é desenvolver uma metodologia de 

seleção granulométrica simples e que permita escolher, ainda na fase de dosagem da mistura, a 

granulometria mais apropriada para projetos rodoviários, de modo a garantir durabilidade e 

economia aos projetistas, além de condições de segurança e conforto aos usuários.  

Robert Bailey, na década de 1980, apresentou um método racional, fundamentado 

na teoria do empacotamento, para formação do esqueleto pétreo, conhecido como método 

Bailey, com elaboração mais atual por Vavrik (2000). Com o mesmo fundamento teórico, Kim 

(2006) propôs o Dominant Aggregate Size Range (DASR) model para avaliar o intertravamento 

dos agregados nas misturas asfálticas com granulometria descontínua (SMA) e também 
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contínua, graúda e miúda (concreto asfáltico). Essa metodologia é tratada no presente trabalho 

como Faixa de Agregados Dominantes (FAD), e já foi estudada por Ferreira (2015) no Brasil. 

Sobressai-se pela sua simplicidade conceitual e de execução, conferindo praticidade à 

especificação e análise de estruturas granulométricas de misturas asfálticas. Esse método 

permite determinar uma composição granulométrica que confira estabilidade e intertravamento 

adequados para resistir à deformação permanente. Ou melhor, identifica quais proporções e 

tamanhos de agregados resistem efetivamente a esse defeito.  

Lambe e Whitman (1969) mostraram que em mecânica dos solos, a porosidade, 

definida como a relação entre o volume de vazios e o volume total da amostra de materiais 

granulares no estado solto, não deve ser maior que 50% para manter o contato entre as 

partículas, independente da distribuição granulométrica. Kim (2006) concluiu, através da 

análise de extenso banco de dados (40 misturas), que a porosidade FAD pode ser análoga à 

mecânica dos solos, onde a água e os vazios do solo correspondem ao ligante, vazios de ar e os 

agregados menores que 1,18mm da mistura asfáltica, enquanto que os grãos do solo 

representam os agregados graúdos dominantes. Assim, a porosidade FAD da mistura pode 

proporcionar um bom critério para determinar boas respostas quanto aos efeitos provenientes 

do tráfego.  

No presente estudo são analisadas curvas granulométricas pelo método FAD com o 

ensaio uniaxial de carga repetida (ABNT NBR 16505, 2016), devido a sua boa correlação 

documentada na literatura com o comportamento da mistura em campo. Esse ensaio tem como 

critério a determinação do ciclo no qual se observa a aproximação acelerada do rompimento do 

corpo de prova (CP), sendo este ciclo denominado de Flow Number (FN). Visa-se identificar a 

influência de alguns parâmetros - origem e composição granulométrica a partir dos parâmetros 

FAD e FAD-CI e o tipo de ligante - nos resultados de FN referentes a um banco de dados 

composto por 52 misturas. Também, objetiva-se explicar o comportamento das misturas com 

porosidades FAD aproximadas, mas que resultam em FN com grandes oscilações. Pretende-se 

constatar quais fatores geram tais inconsistências. Visa-se projetar faixas granulométricas, 

graúda e miúda, com base na análise do banco de dados, bem como atribuir limites de 

porcentagens para os agregados na FAD e CI, sendo aquele baseado no intertravamento e este 

nos parâmetros de ruptura (FR) e grau de finura (RAF).  

 

1.2 Justificativa e problema de pesquisa  

 

A distribuição adequada dos tamanhos das partículas afeta propriedades 
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importantes das misturas asfálticas, como a resistência à deformação permanente. Uma 

adequada distribuição dos tamanhos de agregados é um fator importante para um bom 

desempenho em campo. Normalmente, a escolha da curva granulométrica pode ser aceita no 

projeto rodoviário por experiência do projetista ou por réplica de projetos anteriores, desde que 

se enquadre dentro das faixas preconizadas pelas especificações técnicas. Logo, não há uma 

forma objetiva de se quantificar, por exemplo, a interação entre os tamanhos de agregados. A 

FAD parece ser uma ferramenta simples e eficaz para a escolha da curva granulométrica por 

identificar quais proporções de tamanhos de agregados levam a um intertravamento da matriz 

pétrea e, consequentemente, a uma melhor resposta ao ATR da mistura asfáltica (GREENE; 

CHUN; CHOUBANE, 2014).  

Diante de tais considerações, este trabalho busca responder as seguintes questões: 

 Qual a influência da origem mineralógica, quantidade de agregados na FAD e no CI, e 

do intertravamento FAD, nos resultados de FN das misturas asfálticas? 

 Qual a influência de as proporções entre os agregados retidos na FAD estarem mais 

próximas do limite superior ou inferior do fator de empacotamento (proporção 30/70 a 

70/30) na resistência à deformação permanente?  

 Qual o impacto do tipo e do teor de ligante das misturas nos valores de FN? 

 O Fator de Ruptura (FR) e a Relação de Agregados Finos (RAF) são capazes de 

identificar curvas granulométricas adequadamente intertravadas?  

 Por que na porosidade marginal os resultados de FN se correlacionam mal com a 

porosidade, apesar de fora dela a correlação ser elevada (R2 = 92%)? 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar as características dos agregados 

pela FAD e parâmetros de dosagem nos resultados de FN das misturas asfálticas. Além disso, 

pretende-se explicar o comportamento mecânico da deformação permanente das misturas pela 

estrutura interna granular.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar as curvas granulométricas das misturas cuja origem, proporção, quantidade e 
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nível de interação dos agregados dentro e fora da FAD, influenciam nos resultados do 

ensaio uniaxial de carga repetida (FN).  

 Analisar o tipo de ligante das misturas com respeito aos valores de FN.  

 Investigar as variações entre as porcentagens de agregados flutuantes, da FAD e do CI 

nas misturas influenciando os resultados de FN e a porosidade FAD.  

 Avaliar a relação entre as porcentagens dos agregados da FAD e do CI, observando os 

efeitos na deformação permanente medida pelo FN das misturas asfálticas.  

 Avaliar os parâmetros granulométricos FAD-CI: Fator de Ruptura (FR); Relação de 

Agregados Finos (RAF) nos resultados de FN da mistura.  

 Avaliar as zonas de contato, orientação das partículas e comprimento dos contatos da 

estrutura interna granular das misturas asfálticas por meio do Processamento Digital de 

Imagens (PDI).  

 Analisar misturas com mesmo FN, porém uma dentro e outra fora da faixa de porosidade 

marginal FAD através dos parâmetros FAD e FAD-CI.  

 Analisar misturas com mesma porosidade a partir dos parâmetros FAD e FAD-CI, mas 

com FN diferentes.  

 Propor faixas granulométricas, graúda e miúda, e atribuir porcentagem de agregados na 

FAD e CI, com base na análise do banco de dados.  
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Este capítulo apresenta informações que contribuem para a compreensão sobre a 

resistência à deformação permanente em misturas asfálticas. Aborda conceitos e fatores que 

influenciam o desenvolvimento dessa falha, bem como um ensaio mecânico que pode ser usado 

para tentar preveni-la. Há, ainda, uma revisão sobre os estudos que apresentam o método de 

seleção granulométrica FAD, considerando o parâmetro porosidade tanto fora como dentro de 

uma faixa designada na literatura como porosidade marginal. Por fim, são expostos estudos 

voltados à análise do PDI, com foco na deformação permanente.  

 

2.2 Deformação permanente nos pavimentos asfálticos 

 

Um dos problemas mais encontrados e relacionados à estrutura de pavimentos 

asfálticos é a deformação permanente, comumente conhecido como Afundamento de Trilha de 

Roda (ATR). É caraterizado como o acúmulo irrecuperável de pequenas deformações plásticas, 

devido às passagens das cargas dos veículos. Pode ocorrer no subleito, nas camadas granulares 

ou nas camadas de revestimento (Figura 2a e Figura 2b).  

O ATR possibilita o acúmulo de água, interferindo na instabilidade do veículo e 

segurança do usuário. A passagem das cargas dos veículos pode gerar o desenvolvimento de 

trincas na espessura delgada da camada de revestimento e pontos críticos de cisalhamento 

devido ao movimento transversal da mistura asfáltica (GOKHALE et al., 2006). 

Consequentemente, aumenta os custos com reparação e manutenção desses pavimentos para 

condições ideais de trafegabilidade. Adicionalmente leva a maiores custos operacionais, como 

maior consumo de combustível e pneu, manutenção dos veículos, aumento do tempo de viagem, 

entre outros.  

 

Figura 2 – Trilha de roda em pavimentos asfálticos 
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(a) Trilha de roda no revestimento                   (b) Trilha de roda no pavimento 
Fonte: Bernucci et al. (2010). 

 

2.3 Deformação permanente em misturas asfálticas  

 

Os mecanismos que podem ser os responsáveis pelo surgimento da deformação 

permanente são a compactação ou densificação e/ou as deformações cisalhantes (KANDHAL 

e COOLEY, 2003; WITCZAK, 2007; CARVALHO 2012; BASTOS, 2016). De acordo com 

Soares (2014), o mecanismo de densificação da mistura asfáltica está comumente associado ao 

excesso do volume de vazios e/ou falha no processo de compactação. Na prática, o revestimento 

é compactado com um volume de vazios superior ao de projeto, permitindo que as cargas dos 

veículos realizem a pós-compactação da mistura (FERREIRA, 2015). A Figura 3a ilustra a 

diminuição do volume da mistura abaixo das rodas dos veículos e, consequente aumento da 

densidade, sem haver perda significativa do material ao longo da trilha de roda (CARVALHO, 

2012).  

A deformação cisalhante, demonstrada na Figura 3b, se caracteriza por uma 

depressão do centro até a borda da trilha de roda com sobrelevação lateral sem alteração 

considerável de volume (CHOI, 2013). Ou seja, com as passagens das cargas haverá uma 

transferência do volume para as laterais como resultado da redução do volume do material 

abaixo da trilha de roda. Esse defeito é proveniente da inadequada densificação, também 

chamada de compactação pelo tráfego ou mesmo de misturas asfálticas com baixa resistência 

ao cisalhamento (SOARES, 2014). Carvalho (2012) esclarece que, passado o estágio inicial de 

densificação, a deformação passará pelo segundo mecanismo mencionado anteriormente: as 

deformações cisalhantes.  

 

Figura 3 – Deformação Permanente em pavimentos asfálticos 

        

(a) Densificação da capa asfáltica                    (b) Cisalhamento da capa asfáltica  
Fonte: Ferreira (2015).  

 

Pesquisas têm utilizado Ensaios Acelerados de Pavimentos (EAP) por meio de 

simuladores de tráfego para dar subsídio à análise de comportamento de cada mecanismo do 

afundamento de trilha de roda (HARVEY et al., 2001; ZHONG e HOSSAIN et al., 2002; 
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GOKHALE et al., 2005; COLERI et al., 2012). Harvey e Pospecu (2000) e Gokhale et al. 

(2005) quantificaram a média de contribuição, 49% e 58%, respectivamente, do fluxo de 

cisalhamento na deformação total no pavimento teste. A maioria dos resultados, inclusive de 

Coleri et al. (2012), mostrou que há uma maior contribuição ao ATR causado pela deformação 

por cisalhamento do que pela densificação. Em resumo, é provável que tanto a densificação 

quanto o fluxo de cisalhamento desempenhem um papel importante no desenvolvimento de 

deformação permanente. No entanto, Choi et al. (2013) ressaltam que esses dois mecanismos 

não conseguem explicar todos os fenômenos.  

Diferentes fatores e características podem dar origem ou contribuir para o problema 

em questão. Bastos (2016) destaca alguns deles quanto aos materiais: (i) granulometria com 

elevada porcentagem de finos, (ii) agregados com baixa angularidade, textura e esfericidade, 

(iii) ligante asfáltico com baixa rigidez para a temperatura da região, (iv) teor de ligante asfáltico 

elevado, (v) temperaturas elevadas, (vi) baixa resistência ao desgaste do agregado, (vii) 

compactação insuficiente, (viii) baixa adesividade entre o ligante e agregado e (ix) baixa coesão 

do ligante.  

 

2.4 Influência do agregado na deformação permanente 

 

Segundo Kennedy et al. (1994), as propriedades e o uso dos agregados em misturas 

asfálticas afetam cerca de 80% da resistência à deformação permanente. Várias pesquisas 

mostram a importância da dosagem granulométrica, bem como da angularidade, forma e textura 

superficial dos agregados para o combate a esse tipo de dano. Kim (2006) destaca que uma 

seleção granulométrica adequada, com melhor intertravamento pétreo, pode garantir o bom 

desempenho da mistura, independente da qualidade de outros fatores. Essa etapa de dosagem 

pode afetar a rigidez, estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à 

fadiga, atrito e resistência à umidade (ROBERTS et al., 1996). A curva granulométrica forma 

o empacotamento granular da mistura asfáltica. Quanto melhor for o arranjo interno entre os 

agregados, maior a capacidade de suporte aos esforços solicitados (VAVRIK, 2002).  

Órgãos, empresas de infraestrutura de transportes, além de pesquisas científicas, 

vêm dando a devida atenção às características granulométricas. O Strategic Highway Research 

Program (SHRP), realizado entre 1987 e 1992 nos Estados Unidos, mostrou que no processo 

de dosagem Superpave de misturas é necessário que a proporção de agregados fique dentro de 

pontos de controle para alcançar melhor desempenho. Vavrik (2002) refinou o método Bailey, 

proposto no início da década de 1980, avaliando o empacotamento das partículas relacionado 
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com a granulometria e os vazios da mistura. O método FAD, baseado nas especificações do 

DASR model proposto por Kim (2006), constrói a estrutura granulométrica baseada em contatos 

intergranulares suficientemente graúdos de modo a conferir melhor estabilidade à mistura. Para 

tanto, é importante observar a interatividade granular imprescindível para garantir o melhor 

desempenho da mistura (GREENE et al., 2014). Tais metodologias serão detalhadas no 

presente trabalho.  

Para Pazos et al. (2015), as propriedades de forma dos agregados influenciam 

diretamente na resistência da mistura. Partículas mais alongadas e achatadas tendem a se 

quebrar no processo de compactação, reduzindo o intertravamento. Entretanto, agregados 

cúbicos com maior angularidade possuem alta resistência ao deslocamento durante o mesmo 

processo, devido ao melhor atrito e empacotamento, conferindo uma estrutura mais resistente e 

estável (FURLAN et al., 2004; BESSA et al., 2012). A maneira com que os agregados se 

organizam é influenciada diretamente pela textura superficial de cada partícula. Segundo Bessa 

et al. (2012), uma textura mais rugosa gera mais atrito, consequentemente maior resistência à 

compactação. Misturas asfálticas com textura superficial rugosa têm bom comportamento 

quanto à deformação permanente (MAHMOUND e BAHIA, 2004).  

 

2.5 Métodos de seleção granulométrica  

 

2.5.1 DNIT 031/2006 – ES 

 

No Brasil, o projeto e a execução de misturas asfálticas densas seguem, em grande 

parte, as diretrizes preconizadas pela especificação de serviço do DNIT 031/2006 – ES. A 

referida norma indica três faixas abertas (A, B e C) para definir a curva granulométrica de 

projeto. Para cada faixa são determinadas as porcentagens passantes em peneiras específicas 

com tolerâncias aceitáveis de ±7% a ±2%, para as aberturas de peneiras 38,1mm a 0,075mm, 

respectivamente, como mostra a Figura 4.  
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Figura 4 – Faixas granulométricas DNIT (031/2006 ES) 

 

Fonte: DNIT (031/2006 ES). 

 

O critério para utilizar uma determinada faixa granulométrica é conforme a 

espessura da camada definida no dimensionamento estrutural do pavimento. O DNIT (2006) 

recomenda que a faixa escolhida tenha como tamanho máximo do agregado 2/3 da espessura 

da camada de revestimento. O Tamanho Máximo Nominal (TMN) segundo a metodologia 

Superpave, é definido como a abertura da primeira peneira acima da que retém mais de 10% de 

material.  

Para o tráfego de cargas mais pesadas utiliza-se um revestimento mais espesso. 

Consequentemente, de acordo com a referida norma, a faixa mais graúda é mais apropriada para 

compor a mistura. Dessa maneira, não se leva em consideração o comportamento mecânico das 

misturas asfálticas, podendo se obter um esqueleto pétreo sem estabilidade e com 

intertravamento inadequado, resultando numa menor resistência à deformação permanente.  

Outra característica relacionada à durabilidade que deve ser atendida de acordo com 

a norma do DNIT são os Vazios do Agregado Mineral (VAM) mínimo, cujo valor é proveniente 

da escolha da curva granulométrica (Tabela 1). Esse parâmetro volumétrico pode ser obtido por 

meio do método de dosagem Marshall, ainda em uso no Brasil, ou por qualquer outro método 

de dosagem. Convencionalmente, o procedimento para determinação da curva é por tentativa e 

erro, conforme experiência do projetista, buscando selecionar uma distribuição granulométrica 

que atenda aos parâmetros volumétricos exigidos.  

 

Tabela 1 – Valores mínimos de VAM adotados no Brasil 

TMN (mm) VAM mínimo (%) 

38 13 

25 14 

19 15 

12,5 16 
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9,5 18 
        Fonte: Adaptada de DNIT (031/2006 – ES). 

  

2.5.2 AASHTO M 323 (2013)  

 

Diante da necessidade de um programa que visasse à melhoria das condições de 

desempenho, durabilidade e segurança das rodovias norte americanas, os Estados Unidos 

estabeleceram um programa de melhoramento dos pavimentos, o SHRP. A partir daí, foi 

desenvolvido o Superpave para análise e elaboração de projeto de misturas asfálticas. As 

principais melhorias foram na utilização do ligante, não tendo sido desenvolvidas técnicas 

apuradas de avaliação e procedimentos sofisticados para os agregados. Destacam-se da norma 

AASHTO M 323 (2013), o gráfico de potência associado à Linha de Densidade Máxima (LDM) 

e os pontos de controle para a determinação da curva granulométrica. Para obter a LDM, a 

referida norma especifica uma distribuição granulométrica mais densa com as propriedades 

volumétricas desejadas. Yu (2012) cita algumas desvantagens em relação a misturas com 

granulometria próxima à LDM, por exemplo, o baixo teor de ligante asfáltico e o baixo volume 

de vazios, além do mau desempenho em relação à deformação permanente. Para evitar esses 

problemas, o método Superpave exige um volume mínimo de vazios dentro da estrutura 

granulométrica, semelhantemente ao método Marshall.  

Os pontos de controle orientam a curva granulométrica no que diz respeito à região 

que a mesma deve passar de acordo com o TMN dos agregados. Esses pontos têm o propósito 

de maximizar o tamanho dos agregados, a estabilidade entre as proporções relativas de 

agregados graúdos e miúdos e a limitação da quantidade de finos (ALSHAMSI, 2006). Essa 

metodologia pode ser comparada às faixas granulométricas hoje em uso no Brasil.  

Na  Figura 5, estão representados os pontos de controle para os agregados com 

TMN de 12,5mm e 19,0mm, segundo a especificação norte-americana AASHTO M 323–13 

(2013) – Standard Specification for Superpave Volumetric Mix Design. Atualmente, há 

trabalhos (KIM, 2006; GREENE et al., 2014; FERREIRA, 2015; BASTOS, 2016) que não 

recomendam a utilização dos pontos de controle como uma ferramenta capaz de avaliar 

efetivamente à resistência à deformação permanente de misturas asfálticas.  
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Figura 5 – Pontos de controle para TMN de 12,5mm e 19,0mm para misturas asfálticas densas 

 

Fonte: adaptada da AASHTO M 323 (2013). 

 

2.5.3 Método Bailey 

 

O método Bailey tem como objetivo principal escolher a melhor combinação 

granulométrica para alcançar trabalhabilidade e bom desempenho da mistura asfáltica. Esse 

método propõe orientar os tamanhos de agregados que irão compor as misturas densas, 

descontínuas e uniformes, avaliando o intertravamento e o empacotamento dos agregados com 

base no VAM (VAVRIK et al., 2002a). Agregados graúdos são definidos como partículas 

suficientemente grandes que criam vazios de um certo tamanho quando empacotados. Os 

agregados miúdos referem-se ao tamanho de partículas que preenchem esses vazios (YU, 2012) 

formando, assim, uma rede interativa de partículas em contato uma com a outra. Logo, há uma 

distinção da definição entre material fino e graúdo em função do TMN de cada composição 

granulométrica no método Bailey. Dessa maneira, pode-se ajustar os vazios da mistura em 

função da porcentagem de cada material, com o propósito de se obter a melhor interação entre 

os agregados.  

A Peneira de Controle Primário (PCP) separa os agregados de fração graúda e 

miúda referente a uma abertura de peneira aproximada a 0,22xTMN. Através do TMN, é 

possível estimar o volume de vazios da fração de agregados graúdos, chamado de fator de 

empacotamento.  

O diâmetro da Peneira de Controle Secundário (PCS) é obtido pelo produto da PCP 

pelo mesmo fator 0,22. Analogamente, o diâmetro da Peneira de Controle Terciário (PCT) é o 

resultado obtido da PCS multiplicada também por 0,22. Entretanto, a Peneira Média (PM) é 

aproximadamente igual a metade do TMN. A utilização do método Bailey está ilustrado de 

acordo com a Figura 6. O multiplicador 0,22 pode ser encontrado pela razão média entre os 

diâmetros das partículas e os diâmetros dos vazios formado pelo mesmo tamanho de partículas 
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considerando o fraturamento das faces. Segundo Vavrik et al. (2002) e Guarin (2009), o 

multiplicador 0,22 é resultante da análise do arranjo de partículas compactadas com diferentes 

tamanhos e formas, o qual representa o valor médio do diâmetro dos vazios dentro da margem 

de variação entre 0,15 (face fraturada) a 0,29 (face não-fraturada).  

Na metodologia em questão, a quantidade de material retido na PCP é considerada 

agregado graúdo. O material que passa na PCP e fica retido na PCS é considerado fração graúda 

do agregado miúdo. O material passante na PCS é considerado fração miúda do agregado 

miúdo. Logo, esta última fração é avaliada pela PCT, enquanto a PM avalia os agregados retidos 

acima da PCP.  

A composição granulométrica parte da Massa Específica Escolhida (MEE), que, 

para misturas, equivale a uma porcentagem da Massa Específica Solta (MES). Esta é definida 

como o volume de agregados não compactados. Define-se, também, a Massa Específica 

Compactada (MEC), como o volume de agregados compactados na energia específica 

(VAVRIK et al., 2002).  

Depois de se determinar a composição granulométrica, são obtidas as peneiras de 

controle para realizar a análise da mistura por meio dos seguintes parâmetros de proporção: 

Agregados Graúdos (AG), Graúdos dos Agregados Finos (GAF) e Finos dos Agregados Finos 

(FAF), descritos pelas Equações 1, 2 e 3, respectivamente. Os parâmetros de proporção devem 

ser aplicados para formar a composição granulométrica resistente à deformação permanente, 

com elevada estabilidade e maior vida útil. Esses parâmetros são determinados a partir das 

peneiras de controle.  

 

                                            𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝐴𝐺 =  
% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑀−% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝐶𝑃

100−% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑀
                         (1) 

 

                                            𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝐺𝐴𝐹 =  
% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝐶𝑆

% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝐶𝑃 
                                             (2) 

 

                                            𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝐹𝐴𝐹 =  
% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝐶𝑇

% 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝐶𝑃 
                                             (3) 
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Figura 6 – Ilustração do Método Bailey  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os intervalos com valores recomendados para misturas com maior fração graúda e 

miúda em função do TMN está na Tabela 2 e na Tabela 3, respectivamente, como prescreve o 

método Bailey. A literatura mostra alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil com a utilização 

do referido método para melhorar o desempenho de misturas asfálticas, principalmente, quanto 

ao afundamento da trilha de roda. No entanto, uma dificuldade encontrada nesse método é a 

ausência de procedimentos para avaliar granulometrias que atendam integralmente aos 

intervalos sugeridos (AG, GAM e FAM), conforme encontra-se em Cunha (2004), Daniel e 

Rivera (2009), Mendes (2011) e Ferreira et al. (2016). Assim, conforme Yu (2012), o método 

Bailey carece de uma adaptação para materiais e condições locais.  

 

Tabela 2 – Valores recomendados para os parâmetros de proporção dos agregados em 

misturas de comportamento graúdo  

Parâmetros 
Tamanho Máximo Nominal (TMN), em mm 

37,5 25,0 19,0 12,5 9,5 4,75 

Proporção AG 0,80-0,95 0,70-0,85 0,60-0,75 0,50-0,65 0,40-0,55 0,30-0,45 

Proporção GAF 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 

Proporção FAF 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 0,35-0,50 

          Fonte: Vavrik et al. (2002).  

 

 

Tabela 3 – Parâmetros de proporção do método Bailey para misturas de comportamento fino 

Novos parâmetros 
TMN 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 

PCT = 0,22.PCS 

MAM 

GAM 

AG 

PCP = 0,22.TMN 

PCS = 0,22.PCP 

Fração 

Graúda 

Fração 

Miúda 

PM = 0,5.TMN 

Agregados 
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Proporção AG 0,6 - 1,0 

Proporção GAM 0,35 - 0,50 

Proporção FAM 0,35 - 0,50 

                     Fonte: Vavrik et al. (2002). 

 

2.5.4 Metodologia Faixa de Agregados Dominantes (FAD) 

 

O método FAD consiste em determinar eficientemente quais tamanhos de 

agregados interagem entre si para a formação de um esqueleto pétreo estável na mistura, 

proporcionando alta capacidade de resistir à deformação permanente. Essa interação pode ser 

propiciada por um tamanho de partículas ou vários, desde que sejam iguais ou maiores que 

1,18mm entre peneiras sucessivas (peneira Nº 16) (KIM, 2006).  

Ferreira (2015) apresenta as vantagens do uso desse método de seleção 

granulométrica, pois avalia e ajuda a modificar, se necessário, as graduações para assegurar 

misturas com bom intertravamento. Logo, essa é uma vantagem em relação ao método Bailey, 

pois identifica quais tamanhos de agregados estão eficazmente interagindo para resistir à 

deformação permanente. É reconhecido que só isso não garante um bom desempenho em campo 

da mistura, uma vez que também depende das características e propriedades dos componentes 

mais finos.  

A mistura asfáltica formada pelo método em questão é composta pelos agregados 

pertencentes à FAD e pelo Volume Intersticial (VI). Os primeiros formam uma rede primária 

suficientemente graúda que contribui para resistir à deformação permanente. O segundo forma 

a rede interativa secundária da estrutura FAD, cujas propriedades influenciam fortemente no 

trincamento por fadiga e na energia de ruptura das misturas asfálticas (KIM, 2006; GREENE 

et al., 2014). Além disso, o VI mantém as partículas unidas, atribuindo adesão e resistência à 

tração (GREENE et al., 2014). Os espaços deixados entre os agregados graúdos são preenchidos 

por partículas menores que a FAD, ligante e vazios com ar. Tais preenchimentos são chamados 

de Componentes Intersticiais (CI). Os agregados maiores que a FAD, segundo Kim (2006), 

simplesmente flutuam na mistura, portanto não fazem parte da matriz estrutural responsável por 

resistir à deformação permanente. A Figura 7 ilustra os componentes conceituais definidos pela 

metodologia FAD.  

 

Figura 7 – Componentes de uma mistura asfáltica segundo a metodologia FAD 
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   Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A FAD é composta pelos agregados retidos a cada duas peneiras consecutivas, cuja 

proporção relativa está entre 70/30 e 30/70. Ou seja, dentro desse intervalo os agregados 

mantêm um espaçamento relativamente constante e garantem um contato efetivo necessário 

para formar o esqueleto pétreo que será responsável por resistir à deformação permanente 

(FERREIRA, 2015). Kim (2006) mostrou que, caso as proporções ultrapassem esses valores, o 

espaçamento entre as partículas aumenta demasiadamente de modo que tais partículas passam 

a flutuar na matriz, desconsiderando, para o referido autor, uma parte efetiva da estrutura 

granular no cálculo da porosidade FAD. Assim, o diagrama de interação da curva 

granulométrica é utilizado para melhor visualização e identificação de quais tamanhos de 

agregados possuem proporções consecutivas cuja porcentagem retida em cada peneira esteja 

entre 30/70 e 70/30 para formar a Faixa de Agregados Dominantes (FAD). A abcissa representa 

a identificação das peneiras consecutivas (maiores que 1,18mm) e a ordenada representa a 

porcentagem entre essas peneiras. Quanto maior for o número de proporções dentro da faixa de 

empacotamento (30/70 e 70/30), maior será a interação entre os agregados da FAD, portanto, 

maior o intertravamento da curva granulométrica.  

Comparativamente, para misturas asfálticas no método FAD, os grãos de um solo 

equivalem aos agregados dominantes, enquanto os vazios entre esses grãos seriam equivalentes 

ao VI. Lambe e Whitman (1969) destacam vários trabalhos em que a porosidade de materiais 

granulares no estado solto encontrou-se entre 45 e 50%, independentemente da distribuição 

granulométrica. Admitiu-se, de maneira análoga, que a porosidade das misturas granulares não 

deve ser superior a 50% para garantir o contato entre as partículas. Em definição, a porosidade 

é a relação entre o volume de vazios e o volume total de uma amostra de solo qualquer. Numa 

mistura asfáltica, o volume de vazios do agregado mineral (VAM) é o espaço disponível entre 

os agregados de uma mistura compactada, ou seja, o espaço pelo ligante e os vazios de ar. Da 

Equação 4, calcula-se a porosidade FAD.  

VI ou CI 

Agregados 

dominantes Agregados 

flutuantes 
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                                                  ɳ𝐹𝐴𝐷 =  
𝑉𝑉(𝐹𝐴𝐷)

𝑉𝑇(𝐹𝐴𝐷)
=  

𝑉𝐶𝐼,𝑎𝑔+𝑉𝐴𝑀

𝑉𝑇𝑀− 𝑉𝑎𝑔>𝐹𝐴𝐷
                                           (4) 

 

 

Onde, ɳ𝐹𝐴𝐷 = porosidade da FAD (%); 𝑉𝑉(𝐹𝐴𝐷) = volume de vazios dentro da FAD (%); 

𝑉𝑇(𝐹𝐴𝐷)= volume total de agregado disponível para a FAD (%); 𝑉𝐶𝐼,𝑎𝑔 = volume de agregados 

intersticiais (menores do que a FAD) (%); VAM = volume de vazios no agregado mineral (%); 

VTM = volume total da mistura (%); 𝑉𝑎𝑔>𝐹𝐴𝐷 = volume de agregados flutuantes (maiores do 

que a FAD) (%).  

Roque et al. (2006) analisaram 8 misturas de campo em que 4 estavam com 

porosidade FAD abaixo de 50%, 2 misturas acima de 50% e 2 na porosidade marginal. 

Analisaram ainda mais 5 misturas no Ensaio Acelerado de Pavimento (EAP), sendo 2 misturas 

com porosidade abaixo de 50%, 2 misturas acima de 50% e 1 mistura na porosidade marginal. 

Os resultados mostraram que porosidades FAD abaixo de 50% indicam misturas com melhor 

estabilidade, baixos ATR no EAP e bom desempenho em campo quanto a resistência à 

deformação permanente. As misturas na porosidade marginal indicam composições com 

contato granular instável, não sendo possível estimar a resistência à deformação permanente, 

porém resultaram piores valores em relação as misturas com porosidade abaixo de 50%. Para 

misturas com porosidade FAD superior a 50%, os resultados mostraram misturas instáveis, com 

maiores valores de ATR e pior desempenho a resistência à deformação permanente em relação 

as misturas com porosidade abaixo de 50%.  

É importante destacar que, de acordo com a equação da porosidade FAD, o VI 

(volume de agregados menores que a FAD, mais ligante e vazios de ar) é avaliado apenas em 

termos de seu volume total. Isso implica que os parâmetros críticos de VI que podem afetar a 

mistura como deformação e trincamento, por exemplo teor de ligante, volume de vazios e 

distribuição de agregados do VI, não são diretamente abordados no cálculo da porosidade FAD 

e também não levam em consideração os efeitos dos agregados flutuantes na mistura.  

 

2.5.4.1 Parâmetros FAD proposto por Ferreira (2016) 

 

2.5.4.1.1 Parâmetro α 

 

Ferreira (2016) propôs parâmetros que ajudam a subsidiar na avaliação de misturas 

cuja seleção granulométrica é feita pelo método FAD. O parâmetro α representa a proporção de 
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agregados não estruturais, ou seja, a quantidade de agregados finos (CI) em relação aos da FAD. 

Para uma adequada composição do esqueleto pétreo, o autor recomenda adotar menores 

proporções de α, dado pela Equação 5. 

𝛼 =  
𝑀𝑎𝑔,𝑖𝑛𝑡

𝑀𝑎𝑔,𝑖𝑛𝑡+ 𝑀𝑎𝑔,𝑑𝑜𝑚
      (5) 

 

2.5.4.1.2 Parâmetro G 

 

A estrutura formada pelos agregados dominantes, nomeados de proporção graúda 

dominante (G), é definida como a razão entre o percentual de material retido na maior peneira 

da FAD e o somatório dos percentuais retidos nas demais peneiras da FAD (Equação 6). 

Segundo Ferreira (2016), tal parâmetro avalia apenas a estrutura de agregados dominantes, 

identificada pela análise de interação entre as peneiras.  

 

𝐺 =  
𝑃𝑟𝑒𝑡(𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟#𝐹𝐴𝐷)

∑𝑃𝑟𝑒𝑡(𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠#𝐹𝐴𝐷)
     (6) 

 

2.5.4.1.3 Parâmetro κ 

 

O parâmetro κ reúne as características da composição da curva granulométrica e a 

rigidez do ligante asfáltico, os quais compreendem: intertravamento da estrutura de agregados 

dominantes, a viscosidade e o teor do ligante asfáltico. Por meio da Equação 7 é possível estimar 

o desempenho das misturas asfálticas em relação à deformação permanente.  

 

𝜅 =  
𝐿

1+ 𝑒
𝜇
𝐿

(
1
𝛼

 +𝐺)
     (7) 

 

Tal que, µ: viscosidade do ligante asfáltico a 135°C, L: teor de ligante da mistura 

asfáltica e α e G: são as proporções granulométricas já definidas e relativas à estrutura principal 

de agregados graúdos.  

 

2.6 Porosidade marginal e FAD – CI 

 

A concepção da metodologia FAD, bem como a importância de considerar a 

chamada porosidade FAD, estão bem consolidadas na literatura (KIM, 2006; ROQUE et al., 

2006; GUARIN, 2009; GREENE, 2011; GREENE et al., 2014; FERREIRA, 2015). Entretanto, 

essa não é a única maneira de pressupor se uma mistura terá boa resistência à deformação 
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permanente, sendo esta medida pelo ensaio uniaxial de carga repetida. Segundo alguns autores, 

as misturas que apresentam porosidades FAD entre 48% a 52% possuem contato intergranular 

indefinido (KIM, 2006; ROQUE et al., 2006; GUARIN, 2009; GREENE, 2011), as quais 

resultam em FN com grandes oscilações. Como mencionado anteriormente, tratam-se das 

porosidades designadas como marginais. Para tentar entender misturas nesta faixa de 

porosidade, Roque et al. (2006) analisaram os efeitos da redução da porosidade FAD na 

estrutura do agregado mineral. Para tanto, foram avaliadas 3 misturas com porosidades 

distintas, as quais correspondem a 3 níveis de volume intersticial (VI). Este é o volume que 

ocupa os vazios formado pela FAD, o qual é composto por agregados menores que a FAD, 

ligante asfáltico e os vazios de ar. Nota-se que o VI está diretamente relacionado a porosidade 

FAD.  Foram aplicadas para as 3 misturas a mesma força de tração a fim de avaliar o efeito 

sobre a resultante dentro do componente intersticial (CI), i. e., agregados menores que a FAD 

e o ligante asfáltico. Os resultados encontrados constataram que a tensão de tração do CI 

aumenta à medida que diminui o VI. Portanto, as misturas que falham mais rápido possuem 

menor VI e estão associadas as tensões internas maiores. Os mesmos autores recomendam que 

misturas com baixa porosidade FAD (baixo VI) devem ser evitadas, uma vez que não podem 

suportar altas tensões, implicando, assim, que o VI pode ser um bom indicador de misturas com 

menor resistência à deformação permanente e ao trincamento.  

Atualmente, vários trabalhos (GUARIN, 2009; ROQUE et al., 2011; GREENE et 

al., 2014) têm estabelecido que a composição da curva granulométrica de uma mistura pode ser 

expressa separando a granulometria em duas: Faixa de Agregados Dominantes (FAD) e 

Componente Intersticial (CI). As caraterísticas destes componentes, determinadas pela teoria 

do empacotamento, ajudam na escolha de agregados para melhor desempenho da mistura 

asfáltica. Os parâmetros do modelo FAD-CI utilizados neste trabalho foram o Fator de Ruptura 

(FR), e o parâmetro PGF/PFF que é definido como a relação da partícula graúda da porção fina 

do CI pela porção mais fina restante do CI. É usado como um indicador para representar a finura 

do CI. Já o FR tem como objetivo determinar o efeito potencial da porção mais fina na curva 

granulométrica da mistura.  

 

2.6.1 Fator de Ruptura (FR) 

 

Kim (2006) e Roque et al. (2006) constataram que misturas na porosidade marginal 

apresentaram resultados com grandes variações no desempenho em função do contato 
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intergranular. Guarin et al. (2009), Roque et al. (2011); Chun et al. (2012); Choubane (2014) e 

Greene et al. (2014) relatam que misturas com porosidades nesse intervalo podem apresentar 

bom ou mau desempenho em relação ao desenvolvimento da deformação permanente. A partir 

daí, tem-se a necessidade de estudar as características intrínsecas da curva granulométrica, 

como por exemplo, a proporção relativa entre as peneiras, a maior e melhor interatividade entre 

elas, o número de contato entre as partículas FAD, o Fator de Ruptura, bem como o estudo do 

limite superior e inferior do fator de empacotamento. Esses diversos fatores podem ajudar a 

compreender a influência do comportamento interno granular na deformação permanente do 

material compósito de modo a consolidar um método eficaz de seleção granulométrica.  

Para Guarin (2009), os agregados com diâmetros menores que 1,18mm têm 

importância no combate ao trincamento por fadiga em misturas asfálticas, enquanto o Fator de 

Ruptura (FR) é capaz de subsidiar uma melhor análise das misturas na porosidade marginal 

(FERREIRA, 2015). O FR pode ser denominado como partículas de CI potencialmente 

rompedoras, ou seja, volume de CI maior ou menor do que os vazios formados pelos contatos 

entre os agregados acima da interatividade FAD. Há uma faixa ótima de FR para compor a 

melhor distribuição volumétrica dos componentes intersticiais de modo a preencher 

adequadamente os vazios da FAD. Assim, o FR tem o objetivo de identificar as frações mais 

finas da granulometria potencialmente rompedora da estrutura FAD, afetando o contato entre 

as partículas graúdas dominantes. Ferreira (2015) destaca que com a porosidade encontrada 

através do arranjo do empacotamento do agregado graúdo dominante, é possível estimar o tipo, 

o tamanho e o número de vazios formado entre as partículas.  

A ruptura da FAD ocorre quando as partículas têm dimensões superiores aos vazios 

da FAD e inferiores a menor partícula que compõe a FAD, como ilustra a Figura 8. Guarin et 

al. (2013) destacam que o FR, assim como a porosidade FAD, pode eventualmente vir a ser 

usado como critério no projeto de misturas asfálticas.  

Como diversos fatores podem afetar o desempenho da mistura asfáltica, tais como 

as peneiras que compõem a FAD, o tipo de arranjo das partículas, a origem do agregado, o tipo 

de ligante, o tipo de mistura asfáltica, entre outros. Guarin (2009) recomenda a comprovação 

do FR em uma faixa ótima para melhor desempenho da mistura asfáltica à deformação 

permanente e ao trincamento por fadiga. Chun et al. (2012) apresentam valores preliminares 

aceitáveis para o FR variando entre 0,5 e 0,95 ao desempenho de misturas asfálticas à 

deformação permanente e ao trincamento por fadiga de 12 trechos experimentais ao longo de 6 

a 11 anos. De acordo com as recomendações do referido autor, a determinação do FR dos 

agregados é capaz de avaliar misturas com mau desempenho. Valores de FR acima de 0,95 
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indicam uma estrutura granulométrica dispersa, sem contatos granulares adequados, 

consequentemente levando a uma diminuição da resistência à deformação permanente. Valores 

de FR abaixo de 0,50 indicam misturas com vazios maiores que o preenchimento, ou melhor, 

predominantemente graúdas.  

 

Figura 8 – Representação de diferentes valores de FR 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

2.6.2 Relação de Agregados Finos - RAF (PGF / PFF) 

 

Roque et al. (2011) estabeleceram o parâmetro RAF = PGF / PFF, definido pela 

relação da partícula graúda da porção fina pela porção restante do CI, no qual objetiva-se 

caracterizar a composição do componente intersticial da curva granulométrica da mistura 

asfáltica. Através desse parâmetro obtém-se o grau de finura dos agregados que fazem parte do 

CI. Para o referido autor, a relação PGF/PFF está relacionada com a resposta de fluência ou 

resposta dependente do tempo da mistura. A Figura 9 mostra de forma ilustrativa os principais 

parâmetros para a determinação da relação de agregados finos, RAF. Roque et al. (2011) 

indicaram que a taxa de fluência pode ser minimizada pelo controle da RAF. Os estudos 

mostraram que a RAF deve estar entre 0,28 a 0,36.  

 

CI < Vazios FAD 
FR < valor ótimo 

Intertravamento 

instável  

CI = Vazios FAD CI > Vazios FAD 
FR = valor ótimo FR > valor ótimo 

Intertravamento 

desejado  Não intertravado  
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Figura 9 – Parâmetro RAF = PGF / PFF 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

2.7 Aggregate Image Measurement System – AIMS 

 

O uso da tecnologia para caracterização de agregados tem se tornado crescente e 

mais aprimorado com as técnicas de PDI, devido à trabalhabilidade e menor qualidade dos 

ensaios manuais em relação às propriedades de forma, angularidade e textura. Bessa (2010) 

enfatiza que os ensaios manuais de caracterização são simples, mas exigem um tempo 

demasiadamente maior e trazem resultados muitas vezes imprecisos e não condizentes com a 

realidade. Por sua vez, o equipamento AIMS (Figura 10) traz resultados mais completos, 

acurados e específicos, tanto de agregados graúdos quanto de miúdos. O sistema analisa a forma 

2D e a angularidade de agregados miúdos (partículas menores que 4,75mm) e, para agregado 

graúdo, o AIMS analisa a esfericidade (ou cubicidade), a textura e a angularidade (Figura 11).  

 

Figura 10 – Equipamento AIMS 

 
            Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 11 – Propriedades de forma 

 
            Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Furlan et al. (2004) verificaram que a forma cúbica é a ideal dentre as propriedades 

de forma dos agregados que influenciam diretamente na resistência ao dano por umidade da 

mistura asfáltica. Os mesmos autores mostraram que agregados mais angulares possuem um 

melhor atrito e intertravamento entre si, proporcionando mais estabilidade e resistência na 

estrutura granular. Para Bessa et al. (2012), a angularidade dos agregados pode proporcionar 

um melhor contato e resistência ao deslocamento entre as partículas no processo de 

compactação. Dessa forma, tal propriedade, influencia na resistência à deformação permanente 

de misturas asfálticas. Kim et al. (2002) afirmaram que uma maior adesão e coesão entre o 

ligante asfáltico e os agregados provém de uma textura superficial mais rugosa. Mahmoud e 

Bahia (2004) mostraram que o fator textura superficial dos agregados influencia no desempenho 

da mistura quanto à resistência ao ATR. De acordo com Sousa et al. (1991), agregados rugosos 

possuem uma função relevante na resistência à deformação permanente e ainda devem 

aumentar a rigidez das misturas asfálticas, capaz de melhorar sua vida de fadiga.  

Alguns pesquisadores do LMP/UFC têm utilizado a técnica do PDI para a 

caracterização de agregados e misturas asfálticas. Bessa et al. (2011a; 2011b) analisaram 3 

agregados com origens distintas e oriundos de pedreiras diferentes no estado do Ceará, 

comparando as propriedades de forma, angularidade e textura, além de quantificarem os 

materiais pétreos em relação aos processos de desgaste, polimento e abrasão. Bessa et al. (2015) 

mostraram que agregados de origens mineralógicas distintas, mas com os mesmos parâmetros 

de forma, levam a resultados similares em relação a resistência à deformação permanente, vida 

de fadiga e rigidez. No entanto, sabe-se que a origem mineral influencia na forma do agregado 

e sua composição na adesividade do ligante.  
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Outros laboratórios nacionais utilizam o AIMS para caracterização de materiais. 

Pazos (2015) comparou as propriedades do seixo rolado e pedra britada, provenientes dos 

Estados do Pará e do Rio de Janeiro, respectivamente. Seus resultados mostraram a 

possibilidade de empregar seixo rolado, principalmente quando combinado a um agregado mais 

angular, em obras de pavimentação asfáltica. O referido autor observou que a influência de 

propriedades morfológicas não apresenta impacto significativo no comportamento de diversos 

parâmetros, entre esses a resistência à deformação permanente de misturas asfálticas. Desse 

modo, segundo seus estudos, misturas contendo seixo rolado podem potencialmente ser usadas 

em obras de pavimentação, ainda que as partículas destes agregados sejam mais arredondadas 

do que as de britas. Em sua dissertação constatou que, combinações do seixo rolado e da brita 

de característica mais cúbica avaliados resultaram em misturas com desempenho similar ou 

superior ao de misturas asfálticas contendo somente agregado britado lamelar, que é usado com 

frequência no campo. Ibiapina (2017) avaliou que as propriedades de forma dos agregados e a 

estrutura esqueleto mineral estão fortemente correlacionadas ao comportamento mecânico em 

misturas asfálticas. Uma maior microtextura da mistura asfáltica pode resultar bons resultados 

de deformação permanente. Porém, ressalta a autora, é necessário observar que a compactação 

de campo, após o uso do rolo de pneus, não ocasione desgaste na macrotextura, pois isso pode 

prejudicar a estrutura do esqueleto mineral. Aragão et al. (2015) destacam que na morfologia 

dos agregados, as propriedades, a textura e a angularidade dos agregados graúdos (diâmetros 

maiores que 2,0mm) apresentam correlações com o FN de 84%. Os mesmos autores salientam 

que as propriedades de agregados graúdos geralmente apresentam coeficientes de determinação 

maiores do que as propriedades de agregados miúdos. No entanto, as partículas mais achatadas 

e alongadas obtiveram maior correlação com FN nos agregados miúdos, pois este tipo de 

partícula é menos resistente à fratura durante a compactação das misturas nas obras de 

pavimentação.  

 

2.8 Estrutura interna da mistura asfáltica 

 

A estrutura interna refere-se à distribuição do ligante asfáltico, agregados e vazios 

de ar na mistura asfáltica. Assim, está diretamente relacionada à quantidade relativa dos seus 

componentes, suas propriedades e modo de compactação adotado. Equipara-se a estrutura 

granulométrica ao esqueleto mineral da mistura, por resistir à aplicação das cargas de modo a 

distribuí-las pelo contato intergranular (SEFIDMAZGI, 2011).  
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Previamente, Zhu e Dass (1996) e Zhu (1998) mostraram, a partir de modelos 

constitutivos, que a distribuição de tensões na mistura asfáltica é influenciada pela geometria 

do contato entre as partículas. Posteriormente, Zhu e Nobes (2000) demostraram que ao se 

aplicar uma solicitação mecânica na mistura asfáltica, a transmissão interna de cargas pela 

interação entre os agregados e o ligante asfáltico, é influenciada principalmente pelas áreas de 

contato entre partículas adjacentes. Essas constatações referentes à transmissão de cargas por 

mecanismos internos, reforçam a importância dos agregados como o esqueleto pétreo da 

mistura. Recentemente, vários trabalhos têm considerado a estrutura interna de contato dos 

agregados na matriz asfáltica como uma análise imprescindível da propriedade micromecânica 

relacionada à deformação permanente. Desse modo, têm-se disponíveis as técnicas de PDI 

(COENEN et al., 2012; SEFIDMAZGI et al., 2012; SEFIDMAZGI e BAHIA, 2016; JIANG et 

al., 2017).  

Para Wang (2011), o número médio de contatos entre as partículas de agregados e 

a orientação dessas partículas são parâmetros importantes para caracterizar a estrutura interna 

da mistura asfáltica. A falta de homogeneidade da mistura pode ocasionar a segregação dos 

agregados, consequentemente podendo desencadear o desenvolvimento de defeitos, por 

exemplo o ATR (MASAD et al., 1999). Várias pesquisas utilizaram o PDI como uma 

ferramenta importante no estudo de misturas asfálticas, objetivando avaliar a influência da 

estrutura interna na deformação permanente (VASCONCELOS et al., 2005; BESSA et al., 

2012; SEFIDMAZGI e BAHIA, 2016).  

 

2.9 Ensaio uniaxial de carga repetida 

 

A norma para avaliação laboratorial da resistência à deformação permanente de 

misturas asfálticas no Brasil é a NBR 16505 (2016). O ensaio uniaxial de carga repetida é um 

dos principais ensaios para caracterizar esse tipo de dano na mistura, tornando-se difundido na 

literatura a partir do trabalho de Witczack et al. (2002). Esse ensaio vem sendo amplamente 

utilizado em diversos trabalhos nacionais (NASCIMENTO, 2008; ONOFRE, 2012; BORGES, 

2014; PAZOS, 2015; FERREIRA, 2015; BASTOS, 2016). Para tanto, segundo Nascimento 

(2008) a mistura é submetida inicialmente a um pré-carregamento de compressão (acomodação 

da carga no CP), seguido de um carregamento de compressão de 204kPa durante 0,1s e 

permitindo que amostra repouse por 0,9s. Esse repouso, segundo o autor, ocorre com o 

carregamento de 5% da tensão principal (10,2kPa) e a deformação permanente acumulada em 
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função do tempo é encontrada em função do número de ciclos. O ensaio é realizado a uma 

temperatura constante de 60°C (WITCZAK et al., 2002). A deformação permanente acumulada 

pode ser dividida em 3 regiões: primária, secundária e terciária. Inicialmente ocorre uma 

deformação com taxa elevada e variável (zona primária) (NASCIMENTO, 2008). 

Posteriormente, a deformação mantém-se a uma taxa constante (zona secundária) e, por fim, a 

velocidade de deformação cresce rapidamente, caracterizando a falha do material entre a zona 

secundária e zona terciária, conforme a Figura 12.  

 

Figura 12 – Regiões da curva de deformação plástica e o resultado do FN  

 

Fonte: ABNT 16505 (2016). 

 

Para a análise da resistência à deformação permanente, obtém-se o Flow Number 

(FN), definido como o número do ciclo inicial da zona terciária, onde a taxa de deformação 

chega ao valor mínimo e o CP se rompe. A mistura asfáltica terá maior capacidade de resistir à 

deformação permanente se apresentar baixas inclinações na zona secundária (pequeno valor de 

deformação permanente ao fim do ensaio) e um elevado FN (longo tempo de ensaio) 

(FERREIRA, 2016). Além da obtenção do FN, outros dois critérios podem determinar o fim do 

ensaio: (1) a mistura atingir 7.200 ciclos; ou (2) a mistura atingir 5% de deformação para ensaios 

confinados e 2% de deformação para ensaios não confinados (DONGRE et al., 2009).  

Já está bem consolidado na literatura (WITCZAK et al., 2002; BASTOS, 2016) a 

boa correlação entre os ATRs medidos e o FN. Essa constatação implica na validação do FN 

como parâmetro capaz de prevenir a falha das misturas asfálticas com relação à deformação 

permanente. Ferreira (2016) salienta que os resultados obtidos no ensaio uniaxial de carga 

repetida não permitem uma análise mecanicista do comportamento das misturas, servindo 

unicamente para ranqueamento.  
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Vários pesquisadores com diferentes diretrizes avaliaram a correlação dos 

resultados do ensaio uniaxial de carga repetida com o desempenho das misturas asfálticas. 

Desse modo, determinou-se os níveis de tráfego estimados das rodovias a partir em relação ao 

FN. Diferentes componentes da mistura podem influenciar no desempenho à deformação 

permanente, podendo-se citar o tipo de ligante (ONOFRE, 2012; OLIVEIRA, 2014; BARROS 

et al., 2015), a forma dos agregados (BESSA, 2012; PAZOS, 2015) e a granulometria 

(FERREIRA et al., 2016). Bonaquist (2012) avaliou 6 trechos monitorados da FHWA e 27 

amostras laboratoriais a fim de comparar valores de FN com o desempenho em campo das 

misturas correlacionando ao nível de tráfego. Do mesmo modo, Bastos et al. (2017) propuseram 

novos parâmetros, apresentados na Tabela 4, por meio das análises laboratoriais e de campo 

com 12 trechos experimentais. Assim, a partir dos resultados de FN é possível relacionar com 

os níveis de tráfego de projeto para melhor resistir as solicitações das cargas nos pavimentos 

nacionais. 

 

Tabela 4 – Critérios de FN para diferentes níveis de tráfego 

 

 

 

Critério 

Níveis de tráfego 

Médio Pesado 
Extremamente 

pesado 

3 ×106 < N ≤ 1×107 1×107 < N ≤ 3×107 N > 3×107 

 FN > 100 FN > 300 FN > 1000 
Fonte: adaptada de Bastos et al. (2017).  

 

2.10 Modelo de Francken 

 

Ameri et al. (2014) justificam a necessidade de um modelo que possa reduzir a 

subjetividade da identificação do FN. Ou seja, a partir dos dados obtidos do software de uma 

prensa na qual é realizado o ensaio uniaxial, deve-se determinar com previsão o ciclo em que o 

CP rompe. Os autores identificaram que o modelo de Francken, recomendado por Biligiri et al. 

(2007), é apropriado no tratamento de dados para misturas asfálticas com ligante modificado 

ou não. Esse modelo é adaptável às curvas de deformação permanente das misturas que 

atingiram ou não a ruptura do CP na zona terciária no ensaio uniaxial de carga repetida. O 

modelo é composto por uma função de potência adicionada de uma função exponencial, 

conforme expresso na Equação 8.  
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                                                     𝜀𝑝 (𝑁) = 𝐴𝑁𝐵 + 𝐶(𝑒𝐷𝑁 − 1)                                            (8) 

 

 

Onde, 𝜀𝑝 (𝑁) é a deformação permanente; N é o ciclo de carregamento; e A, B, C e D são 

coeficientes de regressão. 

As zonas primária e secundária da curva de deformação permanente são 

representadas pelos parâmetros A e B, ajustáveis na função de potência.  Já os parâmetros C e 

D de função exponencial ajustam o modelo na zona terciária. Através desses, são ajustados os 

dados provenientes da curva de deformação permanente do ensaio uniaxial de carga repetida. 

Derivando a Equação 8 em relação a N, encontra-se a Equação 9, que representa a inclinação 

da curva.  

 

                                         
𝑑𝜀𝑝

𝑑𝑁
= 𝐴 × 𝐵 × 𝑁(𝐵−1) + (𝐶 × 𝐷 × 𝑒𝐷𝑁)                                   (9) 

 

 

Calcula-se a segunda derivada da Equação 9 para obter a curva ajustada ou o 

gradiente da inclinação da curva de deformação e também para determinar o FN, expresso pela 

Equação 10. Define-se que o FN ocorre no ciclo de carregamento em que a segunda derivada é 

igual a zero.  

 

                                       
𝑑2

𝜀𝑝

𝑑𝑁2 = 𝐴 × 𝐵 × (𝐵 − 1) × 𝑁(𝐵−2) + (𝐶 × 𝐷2  ×  𝑒𝐷𝑁)               (10) 

 

 

2.12 Considerações finais 

 

Este capítulo mostrou a relevância de estudos da deformação permanente em 

revestimentos asfálticos, tendo como principal influência a seleção granulométrica das misturas 

no combate desta falha no revestimento. Também evidenciou os métodos que podem ser 

utilizados para avaliação dessa falha em laboratório e ainda as diferentes abordagens para 

construção da curva granulométrica. Além disso, foi apresentado que no método FAD existe 

uma baixa correlação entre a porosidade FAD e o FN, sendo necessários estudos mais 

aprofundados e outros métodos avaliativos da matriz pétrea quanto à deformação permanente. 

Do mesmo modo, este capítulo mostrou como avaliar o intertravamento das misturas na 

porosidade marginal FAD, prevendo prováveis valores de FN. 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo estão descritos os materiais utilizados na composição das 4 misturas 

asfálticas dosadas em laboratório, assim como suas origens e propriedades. Foram coletados 

dados de granulometria das misturas e também informações volumétricas e de caracterização 

mecânica, i.e., o ensaio uniaxial de carga repetida. A Figura 13 mostra o fluxograma realizado 

para as misturas dosadas no presente estudo. Adicionalmente, foi compilado um banco de dados 

com informações de 52 misturas asfálticas nacionais. Essas misturas estão identificadas e 

apresentadas no capítulo posterior em tabelas nas quais constam as informações mais relevantes 

para as análises aqui realizadas, além das curvas granulométricas.  

Figura 13 – Fluxograma para o programa experimental 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.1 Materiais utilizados 

 

 TMN (mm) 

 Tipo de dosagem  

 Vv de projeto (%) 

 Teor de ligante (%) 

 Tipo de ligante  

 Gmm 

 Gsb 

FAD  Requisitos para determinação da FAD 
 Agregados maiores que 1.18 mm; 
 Peneira superior sobre peneira inferior  

(30/70 < FAD < 70/30).  
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CI 
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Índice de estrutura interna  
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3.1.1 Agregados  

 

Os agregados minerais usados para as misturas dosadas neste trabalho foram 

provenientes da Pedreira OCS Mineradora e da Pedreira Yolita LTDA (Pyla). Essas pedreiras 

ficam localizadas nos municípios de Eusébio e Caucaia, respectivamente, distantes 

aproximadamente 20km e 30km do centro de Fortaleza, ambas no estado do Ceará (Figura 14). 

Os referidos agregados foram caracterizados seguindo a metodologia recomendada pela ASTM. 

Foram feitas análises com relação à angularidade, à forma e à textura utilizando o PDI pelo 

equipamento AIMS.  

 

Figura 14 – Localização da pedreira OCS e da pedreira Pyla, respectivamente nos municípios 

de Eusébio/CE e Caucaia/CE  

 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

3.1.1.1 Curva granulométrica  

 

As curvas granulométricas dos materiais granulares coletados foram obtidas por 

separação dos materiais nas frações das peneiras de acordo com o método de ensaio do DNIT 

(DNER – ME 083/98 – Agregados – análise granulométrica) e através da série de peneiras 

norte-americanas (ASTM C136/C136M, 2014), utilizada pelo método FAD. Na ASTM, as 

peneiras utilizadas nas frações abaixo da peneira Nº 4 (abertura de 4,75mm) são diferentes das 

adotadas pelo DNIT. As curvas granulométricas dos agregados produzidos nas pedreiras OCS 

e Pyla são apresentadas na Figura 15.  
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Figura 15 – Curvas granulométricas das pedreiras OCS e Pyla 

 
    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.1.2 Ensaios de caracterização dos agregados  

  

Os agregados coletados foram submetidos aos ensaios de caracterização 

preconizados pelo DNIT e pela AASHTO para obtenção das suas propriedades físicas e 

mecânicas: abrasão Los Angeles (AASHTO T96); absorção e densidade do agregado graúdo 

(AASHTO T85); absorção e densidade do agregado miúdo (AASHTO T84); adesividade a 

ligante betuminoso (DNER–ME 078, 1994).  

 

3.1.1.3 Ensaios de caracterização com o AIMS 

 

O AIMS ainda não possui norma nacional ou internacional. O tratamento dos dados 

do ensaio foi realizado de acordo com a metodologia de classificação de agregados 

desenvolvida por Ibiapina (2018), conforme indica a Tabela 5. Esta autora fez ensaios em 20 

agregados oriundos de diferentes localidades, de 8 estados brasileiros, e de vários tipos e 

tamanhos, com composições mineralógicas, forma, angularidade e textura distintas. Dessa 

forma, foi capaz de propor uma metodologia de classificação dos agregados dentro dos limites 

de cada parâmetro. Ibiapina et al. (2017) avaliaram a relação entre essas características e o FN. 

Essa caracterização, contudo, não irá ser utilizada no presente estudo para explicar o 

comportamento das misturas asfálticas com relação à deformação permanente. O presente 

trabalho foca na análise dos resultados de FN com base na origem, proporção e relação da 

quantidade e tamanho dos agregados pelo método de seleção granulométrica FAD, além dos 
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tipos de ligantes asfálticos.  

 

Tabela 5 – Classificação dos limites dos parâmetros do AIMS (Ibiapina, 2018) 
Propriedade Valores-limite/Classificação 

Forma 2D 
< 4,0 4,0 – 11,0 11,0 – 15,5 > 15,5 – 

Circular Semicircular Semialongado Alongado – 

Angularidade 
< 1.260 1.260 – 4.080 4.080 – 7.180 > 7.180 – 

Arredondado Subarredondado Subangular Angular – 

Esfericidade 

< 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 > 0,9 – 

Achatado / 

Alongado 
Baixa esfericidade 

Esfericidade 

moderada 

Alta 

esfericidade 
– 

Textura 

Superficial 

< 260 260 – 440 440 – 600 600 – 825 > 825 

Polido Macio 
Baixa 

rugosidade 

Rugosidade 

moderada 

Alta 

rugosidade 

Fonte: Ibiapina (2018).  

 

Os ensaios foram feitos de acordo com o manual do equipamento AIMS, que mostra 

o procedimento utilizado para o uso específico das bandejas, a quantidade de material 

necessário e a posterior operação e aquisição de dados pelo software. Para o ensaio de agregado 

miúdo, posicionou-se a bandeja circular específica e nas suas ranhuras foram postas 200 

partículas miúdas para cada fração de agregado retida na peneira específica. Da mesma forma, 

para o agregado graúdo foram posicionadas 75 partículas em outra bandeja para cada tamanho 

de agregado. Depois do alinhamento das partículas nas bandejas, a câmera de alta resolução do 

AIMS 2 capturou imagens bidimensionais e tridimensionais de cada agregado caracterizando-

os quanto à forma, à angularidade e à textura superficial. O software desconsidera as partículas 

que estejam em contato de modo que resultem propriedades mais consistentes de cada agregado.  

 

3.1.2 Ligantes asfálticos  

 

Nesta pesquisa, foi utilizado o ligante asfáltico refinado a partir de petróleo oriundo 

do campo Fazenda Alegre, no estado do Espírito Santo. O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

50/70 foi cedido pela Lubnor (Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste), refinaria da 

Petrobras na cidade de Fortaleza. Os ensaios de caraterização do ligante foram realizados de 

acordo com as especificações brasileiras regulamentadas pela Agência Nacional de Petróleo 

(ANP, 2005) e norte-americana Superpave: (i) Envelhecimento de curto prazo em estufa de 

filme fino rotativo – RTFOT (ASTM D2872, 2004); (ii) Penetração (PEN) a 25°C, 100 g, 5 s 

(ASTM D5, 2006); (iii) Ponto de amolecimento (PA) (ASTM D36, 2009); (iv) Índice de 

susceptibilidade térmica (ASTM D113, 1994); (v) Viscosidade rotacional a 135, 150, 177 e 
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190°C (ASTM D4402, 2007).  

 

3.2 Misturas asfálticas  

 

As 4 misturas de concreto asfáltico foram dosadas de acordo com as especificações 

Superpave utilizando o NPROJETO. Esta etapa abrange a determinação das proporções de ligante 

asfáltico e agregados que gerem propriedades volumétricas, tais como volume de vazios, vazios 

no agregado mineral, vazios preenchidos com ligante e relação fíler/asfalto, com valores dentro 

de limites pré-estabelecidos.  

Alguns resultados foram analisados considerando separadamente as misturas 

dosadas neste trabalho e as do banco de dados. As misturas de laboratório têm como única 

diferença entre elas a porcentagem de agregados retidos nas peneiras. Já as misturas do banco 

de dados possuem ligantes e origem de agregados diferentes, bem como o método de dosagem 

e interatividade diferentes. Desse modo, foi possível comparar os resultados encontrados das 

misturas com materiais semelhantes quanto a origem granular, ao ligante, além de avaliar o 

efeito da influência operacional no laboratório, com as misturas do banco de dados compostas 

por diferentes materiais. No trabalho, são contempladas 4 misturas elaboradas no LMP/UFC, 

com o objetivo específico de avaliar apenas o efeito da modificação da composição 

granulométrica sobre a porosidade FAD e a resistência à deformação permanente. 

Adicionalmente mais 48 misturas, sendo todas compostas com ligante puro, cujos resultados 

foram fornecidos por parceiros do grupo de pesquisa da UFC. No total, foram estudadas 52 

misturas: 18 misturas com CAP 30-45 e 34 com CAP 50-70. Dessa forma, investigou-se a 

influência do tipo de ligante, da interatividade da curva granulométrica, da quantidade de 

agregados dentro da FAD e fora dela, e da origem do agregado mineral em diferentes misturas, 

sob a óptica da resistência à deformação permanente. Segundo Onofre (2012), ligantes 

modificados aumentam bastante o FN das misturas. Como o objetivo desse trabalho é avaliar a 

granulometria e sua influência no FN, a adição de misturas com ligante modificado dificultaria 

a análise das misturas com ligantes não modificados.  

A partir da primeira mistura (curva granulométrica de origem), foi elaborada uma 

curva com maior porcentagem de agregados graúdos dominantes, isto é, cuja proporção entre a 

porcentagem de agregados retidos em peneiras subsequentes estivesse dentro da faixa de 

empacotamento, 30/70 a 70/30, e acima da abertura da peneira 1,18mm (Nº 16). Do mesmo 

modo, elaborou-se outra curva com maior quantidade de agregados retidos que formam os 
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componentes intersticiais, ou seja, abaixo da referida abertura de peneira. Assim, constatou-se 

que apenas na variação entre as proporções da quantidade de material retido nas peneiras 

(Tabela 6), foram obtidas misturas nas três margens diferentes da porosidade FAD: (i) dentro 

da porosidade marginal, (ii) abaixo de 48% (curva graúda) e (iii) acima de 52%. A mistura M4 

varia quanto ao número de interações entre as peneiras da curva de origem (M2). Nas curvas 

granulométricas das misturas M1, M2 e M3 há interação em todas as peneiras (12,5 – 1,18mm), 

enquanto na mistura M4, entre as peneiras 12,5 – 9,5mm. É importante ressaltar que em tais 

misturas não houve variação do tipo de agregado mineral nem da quantidade total de agregados. 

Foi utilizado o mesmo ligante e os respectivos teores constam na Tabela 6. Isso possibilitou 

analisar a influência das distintas curvas granulométricas nos resultados de FN das misturas.  

 

Tabela 6 – Porcentagem de agregados retidos em cada peneira 
Peneiras (%) Retida  

AASHTO Abertura 

(mm) 

Graúda  

(M1) 

Intermediária 

(M2) 

Miúda - marginal 

(M3) 

 

(M4) 

1/2” 12,50 15,3 15,3 10,7 19,0 

3/8” 9,50 14,2 12,6 10,3 17,1 

Nº 4 4,75 19,1 17,8 14,0 15,5 

Nº 8 2,36 19,0 12,6 13,3 6,0 

Nº 16 1,18 11,0 13,0 12,9 15,3 

Nº 30 0,60 7,2 9,4 10,6 8,3 

Nº 50 0,30 5,5 7,4 8,8 6,9 

Nº 100 0,15 3,5 5,2 7,6 5,1 

Nº 200 0,075 2,8 3,6 6,8 3,5 

Fundo 0,0 2,6 3,1 4,9 3,4 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Teor de ligante (%) 5,5 5,0 4,5 4,5 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Conforme mencionando anteriormente, uma distribuição adequada dos agregados 

compondo a mistura asfáltica proporciona uma maior resistência ao acúmulo de deformações 

permanentes. Diante dessa relevância, os agregados foram caracterizados seguindo as 

metodologias preconizadas pelo DNIT e pela AASHTO para a obtenção das propriedades 

físicas. As composições granulométricas das misturas investigadas foram estabelecidas de 

acordo com o método FAD para analisar a suscetibilidade à deformação permanente.  

Foram preparados, para cada mistura, 3 CPs para o ensaio uniaxial de carga 

repetida, sendo posteriormente calculados a média, o desvio padrão e o Coeficiente de Variação 

(CV) dos resultados de FN. Os resultados foram utilizados para avaliar a resistência à 

deformação permanente das misturas investigadas. Em seguida, foram comparados os 

resultados encontrados para as misturas com granulometrias distintas, porém com o mesmo tipo 
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de ligante. Com isso, foi feita uma análise parcial para saber se a modificação das proporções 

dos agregados na curva granulométrica, consequentemente, na porosidade FAD da mistura 

asfáltica, exerce uma diferença considerável na resistência à deformação permanente.  

 

3.2.1 Misturas CCR  

 

O banco de dados da CCR faz parte do Centro de Pesquisas Rodoviárias da 

empresa, e contou com a parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 

2018. O trabalho consistiu na determinação do FN de misturas asfálticas com 3 origens 

mineralógicas, 4 tipos de granulometrias e 12 diferentes ligantes asfálticos. Como mencionado 

anteriormente, a presente pesquisa é composta sobretudo de ligantes puros, portanto do banco 

de dados da CCR foram extraídos apenas as misturas com CAP 30-45 e CAP 50-70, totalizando 

24 misturas, sendo que todas possuem a adição de 1,5% de cal na composição granulométrica.  

 

3.2.1.1 Composição granulométrica  

 

Na Figura 16 estão as aberturas das séries de peneiras das referidas faixas 

granulométricas e os valores de máximo e mínimo das faixas: III - DERSA, EGL 19mm, EGL 

9,5mm e Gap Graded.  

 

Figura 16 – Série de peneira do Dersa, EGL 19,0, EGL 9,0 e Gap Graded 

  
Fonte: CCR (2018). 

 

3.2.1.2 Ligantes asfálticos - CCR 

 

O estudo com misturas da CCR contou com a seleção de 12 ligantes asfálticos 

disponíveis no mercado nacional. Na Tabela 7 e na Tabela 8 seguem os ensaios de 
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caracterização dos ligantes puros.  

 

Tabela 7 – Caracterização do CAP 50/70 - CCR 

Características Unidades Resultados 
Especificação 

CAP 50/70 

Métodos de 

Ensaios 

Densidade g/dm3 1,013 - DNER ME-193 

Viscosidade Brookfield a 135ºC, 

20 rpm, spindle 21 
cP 360 mínimo 274 

ABNT NBR 

15184 

Viscosidade Brookfield a 150ºC, 

50rpm, spindle 21 
cP 180 mínimo 112 

ABNT NBR 

15184 

Viscosidade Brookfield a 177ºC, 

100rpm, spindle 21 
cP 67 57 - 285 

ABNT NBR 

15184 

Penetração (100g, 5s, 25°C) (Pen) 0,1mm 53 50 - 70 
ABNT NBR 

6576 

Ponto de Amolecimento (Pa) °C 52 mínimo 46 
ABNT NBR 

6560 

Índice de Susceptibilidade 

Térmica (I) 
– -0,6 (-1,5) a (+0,7) ANP-R19 

Espuma a 177°C – negativo negativo ANP-R19 

       Fonte: CCR (2018). 

 

Tabela 8 – Caracterização do CAP 30/45 - CCR 

Características Unidades Resultados 
Especificação 

CAP 30/45 

Métodos de 

Ensaios 

Densidade g/dm3 1,007 – DNER ME-193 

Viscosidade Brookfield a 135ºC, 

20 rpm, spindle 21 
cP 470 mínimo 374 

ABNT NBR 

15184 

Viscosidade Brookfield a 150ºC, 

50rpm, spindle 21 
cP 228 mínimo 203 

ABNT NBR 

15184 

Viscosidade Brookfield a 177ºC, 

100rpm, spindle 21 
cP 81 76 – 285 

ABNT NBR 

15184 

Penetração (100g, 5s, 25°C) (Pen) 0,1mm 32 30 – 45 
ABNT NBR 

6576 

Ponto de Amolecimento (Pa) °C 52 mínimo 52 
ABNT NBR 

6560 

Índice de Susceptibilidade 

Térmica (I) 
– -1,5 (-1,5) a (+0,7) ANP-R19 

Espuma a 177°C – negativo negativo ANP-R19 

       Fonte: CCR (2018). 

 

3.2.2 Misturas Cenpes-BR  

 

O banco de dados do Centro de Pesquisas da Petrobras - Cenpes é constituído de 54 

misturas, sendo que 14 misturas contêm ligantes puros e sem adição de cal ou cimento na 

composição da curva granulométrica. As misturas usadas no presente estudo são compostas 

pelo CAP 30-45 ou pelo CAP 50-70 e possuem agregados com 3 origens mineralógicas (granito, 

sienito e basalto), sendo 13 misturas compactadas pelo método Superpave e 1 pelo método 

Marshall.  
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3.2.2.1 Curvas granulométricas - Cenpes 

 

As curvas granulométricas seguem os procedimentos da AASHTO M 323 (2013) e 

do DNIT 031/2006 - ES. Os resultados de caracterização dos componentes e de cada mistura 

estão expostos na Tabela 14 e na Tabela 15.  

 

3.2.2.2 Ligantes asfálticos - Cenpes 

 

Do banco de dados do Cenpes-BR, na Tabela 9, seguem os resultados dos ensaios 

de caracterização dos CAPs puros de acordo com os métodos de ensaios: Densidade (Den) 

(DNER ME-193); Viscosidade Brookfield a 135ºC (Visc.) (ABNT NBR 15184); Penetração 

(100g, 5s, 25°C) (Pen) (ABNT NBR 6576); Ponto de Amolecimento (Pa) (ABNT NBR 6560). 

 

Tabela 9 – Caracterização do CAP 30-45 e CAP 50/70 do Cenpes-BR 

Características Especificação Den  Visc. 135ºC  Pen  Pa  

Misturas CAP (g/dm3) (cP) (0,1mm) (°C) 

M39 30-45 1,31 587,5 28,0 53,2 

M40 30-45 1,28 587,5 28,0 53,2 

M41 50-70 1,31 445,0 43,0 48,7 

M42 50-70 1,29 445,0 43,0 48,7 

M43 30-45 1,11 585,0 31,0 52,1 

M44 50-70 1,11 321,0 62,0 48,2 

M45 50-70 1,11 353,0 51,0 50,5 

M46 50-70 1,07 345,8 55,0 49,7 

M47 30-45 1,28 477,5 33,0 55,4 

M48 30-45 1,28 438,3 32,0 54,4 

M49 30-45 1,28 482,5 33,0 53,6 

M50 50-70 1,28 387,8 55,0 50,1 

M51 50-70 1,28 310,0 55,0 50,0 

M52 50-70 1,28 387,5 58,0 50,0 

                Fonte: Cenpes/PETROBRAS (2018). 

 

3.3 Dosagem das misturas asfálticas  

 

Seguindo a metodologia Superpave, especificamente a norma AASHTO M 323 

(2013), todas as misturas foram compactadas considerando um volume de tráfego de médio a 

alto (100 giros). Para a confecção dos CPs, o CAP 50/70 foi aquecido a 150ºC e os agregados 

a 160ºC. Antes do processo de compactação, as amostras permaneceram aquecidas em estufa 
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por 2 horas na temperatura de compactação (150ºC) para simular o envelhecimento de curto 

prazo.  

Após os CPs passarem pelo processo de envelhecimento, foram moldados no 

compactador giratório com número de giros pré-estabelecido a fim de obter a densidade 

aparente (Gmb) de cada CP. A Gmb é determinada a partir das medições da massa seca (Ms), 

imersa (Mi) e saturada com superfície seca (Msss) de cada CP, de acordo com a Equação 11. O 

fator multiplicador 0,9971 é igual a massa específica da água a 25ºC, g/cm3. Esse procedimento 

foi feito segundo a norma AASHTO T 166 (2005).  

 

𝐺𝑚𝑏 =  
𝑀𝑆

𝑀𝑆𝑆𝑆
× 0,9971                                                (12) 

 

 

Para a determinação da densidade máxima medida (Gmm) das misturas asfálticas, 

foi utilizado o método Rice, descrito na norma ASTM D 2041/2011 e equivalente a ABNT NBR 

15619. O procedimento exige o preparo da mistura asfáltica solta (não compactada) com as 

mesmas proporções, em massa, de agregados e de ligante asfáltico, utilizadas para a confecção 

de CPs, determinando assim a massa da mistura seca (Ms). Em seguida, a mistura é colocada 

em um recipiente cilíndrico metálico, que é preenchido com uma quantidade de água suficiente 

para cobri-la. O cilindro é levado a uma bomba de vácuo por 15 minutos para expulsar os vazios 

existentes na mistura solta. Depois, pesa-se o conjunto (cilindro + mistura + água) imerso em 

água (MCMI). Por fim, obtém-se a massa do cilindro imerso (MCI). O cálculo da Gmm é feito pela 

Equação 12, sendo 0,9971 correspondente a massa específica da água a 25ºC, g/cm3.  

 

                                               𝐺𝑚𝑚 =
𝑀𝑆

𝑀𝑆+𝑀𝐶𝑀𝐼−𝑀𝐼𝑀𝐸
𝑥0,9971                                      (13) 

 

 

Em seguida, foram calculados os demais parâmetros volumétricos das misturas: (i) 

Vv, (ii) VAM e (iii) RBV, até que fossem obtidos os teores de projeto que produzissem CPs 

com Vv dentro dos limites indicados em cada mistura.  

 

3.3.1 Ensaio uniaxial de carga repetida  

 

Posteriormente, foi realizado o ensaio uniaxial de carga repetida (ABNT 16505, 

2016) na UTM – 25 (Universal Testing Machine – 25) do LMP/UFC. O software UTS 14 
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(deformação permanente) foi utilizado para programação da máquina (sensores, controle de 

temperatura, tensões atuantes, número de ciclos, etc.) para aquisição de dados. Para cada 

mistura, foram ensaiados 3 CPs, cada um com 10cm de diâmetro, 15cm de altura e 7% ± 0,5 de 

Vv. Foram determinados seus FNs com granulometrias avaliadas segundo o método FAD. Por 

último, os resultados completos (planilhas fornecidas pelo equipamento) do ensaio uniaxial de 

carga repetida estavam acessíveis para as 4 misturas asfálticas (M1, M2, M3 e M4), permitindo 

o ajuste dos resultados segundo o modelo de Francken, para a determinação do FN. 

O ensaio foi feito na temperatura de 60ºC, com carregamento cíclico de 1Hz e com 

a tensão de pico de 204kPa, de acordo com a norma da ABNT 16505 (2016). Esse carregamento 

foi de 0,1s de aplicação de carga e 0,9s de repouso, com formato de pulso. Todos os ensaios 

foram conduzidos até a obtenção da taxa mínima de deformação, onde é determinado o FN. 

Desse ensaio também foi obtida a deformação permanente acumulada versus a curva de ciclo 

de carga para que a evolução da deformação ao longo do tempo pudesse ser avaliada.  

Importante ressaltar que para as misturas do banco de dados da CCR, o ensaio 

uniaxial de carga repetida foi executado na temperatura de 54,4°C com tensão desvio de 600kPa 

e sem confinamento. Dessa forma, tais misturas foram analisadas separadas das demais, pois a 

norma ABNT 16505 (2016) preconiza a aplicação da carga máxima de 204 ± 4,0kPa sob 

condicionamento de 60ºC num período mínimo de 3h sobre os CPs. Portanto, se comparadas 

as duas condições, há um aumento considerável da carga sobre os CPs da CCR em relação aos 

demais de aproximadamente 300% e uma diferença de 6ºC de temperatura.  

 

3.4 Validação de parâmetros granulométricos pelo PDI 

 

As estruturas internas de 4 misturas dosadas neste trabalho foram analisadas no 

software iPas2, que fornece informações sobre os pontos de contato, orientação e distribuição 

espacial (segregação) dos agregados. As informações sobre o desenvolvimento e 

funcionamento do iPas2 se encontram em Sefidmazgi (2011), Coenen et al. (2012) e Ribas 

(2016).  

De acordo com Sefidmazgi et al. (2012), a conectividade do esqueleto é diretamente 

proporcional ao número de zonas de contato. Quanto mais zonas de contato há na estrutura 

interna, melhor será a distribuição de tensões dentro do material. No presente trabalho, foram 

avaliados: (i) Número de zonas de contato (N) por área de imagem analisada (por convenção 

100cm²); (ii) Soma dos comprimentos de contato (em mm) por área, designado de TPL (Total 
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Proximity Length); (iii) Ângulo de orientação médio do contato em relação à horizontal (AAc); 

(iv) Índice de Estrutura Interna (ISI), parâmetro que combina os três itens anteriores: o número 

de contatos entre os agregados (N), o comprimento dos contatos (cc) e a orientação dos contatos 

(θ) de acordo com a Equação 13.  

 

                                                     𝐼𝑆𝐼 =  ∑ 𝑐𝑐𝑖 × 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖)𝑁
𝑖=1                                                  (14) 

 

 

Ribas (2016) destaca que no software iPas2, a ocorrência de um ponto de contato 

entre dois agregados é estabelecida quando os pixels dos perímetros desses estiverem separados 

um do outro por uma distância máxima a ser definida pelo usuário no software, como mostra a 

Figura 17. Bessa (2012) e Ribas (2016) adotaram a distância entre perímetros dos agregados 

menor ou igual a 0,5 mm, no qual é o valor padrão estabelecido pelo software. Outras pesquisas 

não relatam os valores adotados. Nesse sentido, foi adotado o valor de 1,18mm, porque é o 

menor tamanho de agregado da FAD das misturas M1, M2, M3 e M4.  

 

Figura 17 – Pontos de contato entre agregados 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para cada uma das misturas asfálticas submetidas à caracterização por PDI foram 

utilizados 2 CPs com 15cm de altura e 10cm de diâmetro. Cada uma dessas amostras foi serrada 

longitudinalmente e teve suas faces internas digitalizadas. Sefidmazgi e Bahia (2014) 

concluíram, com base no ISI, que para capturar a estrutura interna da mistura com um erro 

inferior a 5% é necessário realizar no mínimo 3 cortes no material (o que resulta em 6 imagens, 

posto que são digitalizadas as duas superfícies do corte) de modo a representar as características 

3D da amostra. A Figura 18 ilustra como foram feitos os cortes dos CPs. A partir da extremidade 

da amostra foram feitas 4 marcações, da direita para esquerda, distantes 2,0cm. Desse modo, o 

CP foi reduzido a 5 fatias, as quais geraram 8 imagens.  

 

CP 
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Figura 18 – Esquema de corte determinado no CP 

 

      Fonte: elaborada pelo autor. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Esse capítulo está separado em 4 partes para melhor compreensão: (i) resultados da 

caracterização granular e do ligante das misturas elaboradas e do banco de dados, (ii) dosagem 

das misturas asfálticas, (iii) resultados dos parâmetros FAD e FAD-CI, (iv) correlações dos 

resultados dos parâmetros FAD e FAD-CI das misturas com o FN e (v) análise dos resultados.  

 

4.2 Caracterização dos materiais 

 

4.2.1 Agregados 

 

As curvas granulométricas das misturas M1 a M4 (Figura 19) foram enquadradas 

na Faixa C do DNIT e dentro dos pontos de controle da norma americana AASHTO M 323 

(2013). Essas curvas seguem o fracionamento de agregados de acordo com as aberturas de 

peneiras da ASTM.  

 

Figura 19 – Curvas granulométricas dosadas (M1 a M4)  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Nota-se que as curvas granulométricas das misturas M1 a M3 são contínuas, 

apresentando uma proporcionalidade semelhante na porcentagem de material retido entre as 

peneiras. Já a curva M4 apresenta uma descontinuidade entre as peneiras 2,36mm e 4,75mm. 

A mistura M1 possui composição granulométrica mais próxima do limite inferior do DNIT e 

também dos pontos de controle inferior da AASTHO, caracterizando uma curva graúda dentre 

as misturas dosadas neste estudo. Na mistura M3, dentro da porosidade marginal FAD, a curva 
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de projeto possui maior quantidade de miúdos (menores que 1,18mm), sendo estes cerca de 

40% da quantidade total de agregados. As curvas M1 e M3 foram formadas a partir da M2: para 

a M1, foram substituídos proporcionalmente 7,3% dos agregados miúdos pelos graúdos; para a 

M3 foram substituídos 10% dos agregados graúdos pelos miúdos.  

Verificou-se que ao se alterar a distribuição granulométrica ocorre uma variação 

significativa dos resultados da porosidade FAD. Observando apenas a granulometria, espera-se 

que as misturas M1 e M2 apresentem FNs superiores a M3, pois tais misturas apresentam maior 

quantidade de partículas graúdas. No entanto, é conhecido que as propriedades mecânicas das 

misturas são relacionadas ao esqueleto mineral, ao contato entre as partículas e também ao tipo 

e ao teor de ligante (BASTOS, 2016).  

A Figura 20 mostra o banco de dados composto por agregados de diferentes origens, 

oriundos de 3 estados brasileiros (Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo), bem como os respectivos 

ligantes das misturas. As curvas granulométricas são mostradas na Figura 21.  

 

Figura 20 – Banco de dados por estado 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

9 Misturas 

6  Fonólito + 50/70 
3  Granito + 50/70 

8  Granito + 30/45 

4  Basalto + 30/45 

4  Basalto + 50/70 

24 Misturas 

8  Granito + 50/70 

4 Misturas 

4  Gnaisse + 50/70 

15 Misturas 

 5 Granito + 50/70 

6 Granito + 30/45 

 1  Sienito + 30/45 

 2  Sienito + 50/70 

 1 Basalto + 50/70 



63 

 

Figura 21 – Curvas granulométricas das misturas asfálticas do banco de dados 

  
(a) Curvas granulométricas do LMP – UFC (M5 a M10) e da COPPE (M11 a M14) 

  

  

(c) Curvas granulométricas da CCR (M15 a M38) 

 

 
(d) Curvas granulométricas do CENPES (M39 a M52) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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passantes na peneira 1,18mm, exceto a curva M13 com 50%. Segundo a metodologia FAD, 

pode-se dizer que o comportamento das misturas é governado pelos agregados graúdos 

dominantes. Porém, é necessário verificar o intertravamento entre os agregados para melhor 

resistir à deformação permanente. A curva M13 não está na faixa C do DNIT, mas apresenta 

uma proporcionalidade semelhante e contínua entre todas as peneiras, separando das demais 

por ser a mais graúda. Logo, espera-se que apresente maior resultado de FN.  

As curvas M15 a M38 seguem as aberturas de peneiras do DERSA-SP, EGL 

19,0mm, EGL 9,5mm e Gap Graded. Essas curvas assemelham-se a Faixa C do DNIT e 

enquadram-se aos pontos de controle da AASHTO, exceto o método de seleção granulométrica 

Grap Graded, pois possui aberturas de peneiras distintas das demais. Em relação as misturas 

M39 a M52, nenhuma mistura apresenta pontos fora da Faixa C e dos pontos de controle. As 

porcentagens de agregados FAD e CI, a interatividade e o TMN de cada curva granulométrica 

estão descritos mais adiante.  

A Tabela 10 mostra os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados 

oriundos dos municípios de Eusébio-CE e Caucaia-CE. As massas específicas real e aparente, 

Gsa e Gsb, respectivamente, apresentaram valores próximos, de acordo com a norma. A 

absorção dos agregados graúdos foi mais elevada que a dos miúdos para ambos os agregados. 

Quanto à perda por abrasão Los Angeles, obteve-se valores menores que 50%, atendendo à 

especificação do DNIT e da AASHTO. Na amostra avaliada, os resultados de adesividade foram 

insatisfatórios, havendo deslocamento (recobrimento parcial) das películas de ligante sobre os 

agregados da OCS e da Pyla.  

 

Tabela 10 – Resultado dos ensaios de caracterização dos agregados minerais  

Propriedades Norma 
OCS 

(Fonolítico) 

Pyla 

(Granítico) 

Abrasão Los Angeles (%) DNER-ME 035/98 20,26 31,78 

Absorção Graúdo (%) DNER-ME 081/98 1,05 0,75 

Absorção Miúdo (%) DNER-ME 081/99 0,92 0,715 

Adesividade NBR 12583/17  Insatisfatório Insatisfatório 

Massa específica Real (g/cm3) – Gsa DNER-ME 081/98 2,394 2,663 

Massa específica Aparente (g/cm3) – Gsb DNER-ME 083/98 2,471 2,656 

         Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.1.1 AIMS  
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Os agregados candidatos a compor à FAD (maiores que 1,18mm), tanto os 

fonolíticos da pedreira OCS como os graníticos da pedreira Pyla, foram caracterizados 

utilizando o equipamento AIMS. Cada parâmetro foi analisado separadamente para o tamanho 

de material retido em cada peneira, como mencionado no item 3.1.1.3. Os gráficos da Figura 

22 e da Figura 23 ilustram o resultado típico para cada propriedade dos agregados graúdos 

(retidos na peneira de 4,75mm) e miúdo, quais sejam: angularidade (graúdo e miúdo), 

esfericidade (graúdo), textura (graúdo) e forma 2D (miúdo). Para cada parâmetro foram 

inseridos os resultados do material retido em cada peneira na Tabela 11 (agregado da OCS) e 

na Tabela 12 (agregado da Pyla) para compor a ilustração gráfica. Nos gráficos, cada 

propriedade é classificada de acordo com Ibiapina (2018). O eixo das abscissas corresponde ao 

valor do parâmetro e o eixo das ordenadas ao percentual dos agregados. Dessa forma, cada 

ponto no gráfico tem sua classificação.  

 

Figura 22 – Resultados típicos para propriedades (a) angularidade, (b) esfericidade, (c) textura 

e (d) forma 2D obtidos no AIMS do agregado fonolítico da pedreira OCS 

  

(a) Angularidade                                                 (b) Textura  

  

(c) Forma 2D                                                        (d) Esfericidade 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 11 – Resumo dos resultados obtidos no AIMS para as propriedades dos agregados da 

OCS (12,5 a 1,18mm) 

Classificação 
Angularidade  

Classificação 
Textura 

12,5 9,5 4,75 2,36 1,18  12,5 9,5 4,75 

Arredondado (%) 3 0 3 3 2  Macio (%) 13 21 45 

Subarredondado (%) 96 83 76 76 76  Baixa (%) 32 20 36 

Subangular 0 17 20 20 22  Moderada (%) 31 41 16 

Angular (%) 1 0 1 1 1  Alta (%) 24 17 3 

Classificação 
Forma 2D     

Classificação 
Esfericidade 

2,36 1,18     12,5 9,5 4,75 

Alongado (%) 22 18      Alongado (%) 9 11 21 

Semialongado (%) 39 36     Baixa (%) 55 45 46 

Semicircular (%) 31 40      Moderada (%) 28 35 25 

Circular (%) 9 6     Alta (%) 7 9 7 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 23 – Resultados típicos para propriedades (a) angularidade, (b) esfericidade, (c) textura 

e (d) forma 2D obtidos no AIMS do agregado gnaisse da pedreira Pyla 

  

(a) Angularidade                                                 (b) Textura  

  

(c) Forma 2D                                                        (d) Esfericidade  
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Arredondado (%) 3 4 8 14 15  Macio (%) 4 10 38 
Subarredondado (%) 97 92 90 52 45  Baixa (%) 26 40 30 

Subangular 0 4 2 32 40  Moderada (%) 40 35 12 
Angular (%) 0 0 0 2 0  Alta (%) 10 5 10 

Classificação 
Forma 2D     

Classificação 
Esfericidade 

2,36 1,18     12,5 9,5 4,75 

Alongado (%) 10 5      Alongado (%) 35 50 65 
Semialongado (%) 40 30     Baixa (%) 35 30 25 
Semicircular (%) 30 45      Moderada (%) 30 20 9 

Circular (%) 20 30     Alta (%) 0 0 1 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Percebe-se, pela Figura 22 e pela Figura 23, que as propriedades (angularidade, 

esfericidade e forma 2D) foram similares para todos os agregados. Porém, quanto à textura do 

agregado 4,75mm da OCS, observou-se baixos valores na classificação comparado aos 

tamanhos de 12,5 e 9,5mm. Para o agregado da Pyla, os tamanhos 2,36 e 1,18mm apresentaram 

melhores valores na classificação quanto à angularidade comparados aos de 4,75, 9,5 e 12,5mm. 

Para a maioria das peneiras, de ambos os agregados, as curvas ficaram quase sobrepostas. Dessa 

forma, pode-se dizer que as características são semelhantes para os diferentes tamanhos de 

agregados em todas as propriedades. Quanto às classificações, os agregados, em sua maioria, 

não alcançaram bons índices em suas propriedades, podendo não refletir os melhores resultados 

no que diz respeito a resistência à deformação permanente em misturas asfálticas. 

 

4.2.2 Ligante Asfáltico 

 

A Tabela 13 mostra algumas das propriedades do ligante utilizado para dosagem 

das 4 misturas deste trabalho, conforme caracterizado no Laboratório de Mecânica dos 

Pavimentos da UFC. Em relação ao banco de dados analisado, o tipo e o teor de ligante estão 

apresentados na Tabela 14 para as diversas misturas estudadas.  

 

Tabela 13 – Caracterização do ligante asfáltico utilizado na pesquisa 
Propriedades CAP 50 – 70 Limites CAP 50–70 

Penetração a 25ºC [dmm] 46 50 a 70 

Ponto de Amolecimento (PA) [ºC]  49 Mín. 46 

Índice de Susceptibilidade Térmica (IST) -1,4 -1,5 a + 0,7 

Viscosidade Brookfield 135ºC – sp21 20rpm (cP) 395 Mín. 274 

Faixa de temperatura de usinagem [ºC] 160 – 166 Máx. 177 

Faixa de temperatura de compactação [ºC] 148 – 152 Máx. 177 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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O CAP 50-70 utilizado nas 4 misturas apresentou baixa Penetração (46dmm), 

abaixo do limite inferior da faixa da especificação. O PA foi próximo ao mínimo. Atualmente 

a norma brasileira estabelece que os ligantes asfálticos se enquadrem numa faixa admissível 

para o IST entre -1,5 e +0,7. Quanto menor o IST de um ligante, em valor absoluto, mais rígido 

à temperatura elevada.  

A viscosidade é uma propriedade utilizada para estimar as temperaturas de 

usinagem e compactação das misturas asfálticas. Os valores mínimos e as faixas de viscosidade 

foram respeitados para o ligante investigado, em acordo com diretrizes da ANP (2005) e do 

Superpave (ASTM D6373, 2013). As temperaturas médias obtidas são de 163ºC para a 

usinagem e de 150ºC para a compactação. O ligante atende à especificação de serviço 031/2006 

do DNIT (limita a 177ºC).  

 

4.3 Misturas asfálticas  

 

Das 4 misturas dosadas neste trabalho, 3 possuem agregados de origem 

mineralógica fonolítica e 1 de origem granítica. A mistura M2 deu origem a M1, com maior 

quantidade de agregados pertencentes a FAD, e a M3, com maior quantidade agregados 

pertencente ao CI. A mistura M4 também possui uma curva granulométrica modificada da M2, 

sendo a diferença na interatividade entre as peneiras, 12,5 – 4,75mm na primeira (M4) e 12,5 – 

1,18mm na segunda (M2). Essas modificações possibilitaram avaliar a metodologia FAD, que 

tem como objetivo principal compor a melhor curva granulométrica para maior resistência à 

deformação permanente. É importante ressaltar que as misturas do banco de dados, ilustradas 

na Figura 24, são compostas por ligante puro e sem a adição de cal ou cimento, com exceção 

das misturas da CCR, que são compostas por 1,5% de cal hidratada. Outro critério importante 

para o banco de dados foi a escolha de misturas para avaliação específica da porosidade 

marginal (48% a 52%). Dentre todas as misturas que compunham o banco de dados somente 

10 encontravam-se na porosidade marginal, algumas delas apresentando mesma porosidade, 

mas com FN diferentes e vice-versa. Na Tabela 14 estão os resultados de dosagem e 

características dos componentes da mistura asfáltica, necessários para o cálculo da porosidade 

FAD.  
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Figura 24 – Misturas asfálticas utilizadas na pesquisa 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  
 

 

Tabela 14 – Características gerais das misturas avaliadas 

M. Referência M.D. 
T.L. 

(%) 

TMN 

(mm) 
Vv (%) CAP O.Ag. C.G. Gsb Gmm  

M1 Autor Superpave 5,5 19,0 4,09 50-70 Fonolítica AASHTO 2,471 2,287 

M2 Autor Superpave 5,0 19,0 3,73 50-70 Fonolítica AASHTO 2,471 2,351 

M3 Autor Superpave 4,5 19,0 4,30 50-70 Fonolítica AASHTO 2,471 2,241 

M4 Autor Superpave 4,5 19,0 3,75 50-70 Granítica AASHTO 2,652 2,525 

M5 
Lucas Júnior 

(2018) 
Superpave 5,0 19,0 3,73 50-70 Fonolítica AASHTO 2,476 2,341 

M6 
Lucas Júnior 

(2018) 
Superpave 5,0 19,0 3,66 50-70 Granítica AASHTO 2,652 2,493 

M7 Bastos (2016) Superpave 4,5 19,0 3,90 50-70 Granítica AASHTO 2,615 2,524 

M8 Ferreira (2015) Superpave 4,3 12,5 4,30 50-70 Granítica AASHTO 2,541 2,459 

M9 Ferreira (2015) Marshall 5,8 12,5 4,20 50-70 Granítica AASHTO 2,593 2,423 

M10 Bessa (2012) Superpave 4,8 12,5 4,00 50-70 Fonolítica AASHTO 2,590 2,378 

M11 
Nascimento 

(2008) 
Marshall 4,9 19,0 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,672 2,534 

M12 
Nascimento 

(2008) 
Marshall 4,6 12,5 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,673 2,541 

M13 
Nascimento 

(2008) 
Marshall 4,9 9,5 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,667 2,523 

M14 
Nascimento 

(2008) 
Superpave 4,2 25,0 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,679 2,568 

M15 CCR Superpave 4,6 19,0 3,60 30-45 
Granítica - 

SP 
Dersa F - III 2,613 2,460 

M16 CCR Superpave 4,6 19,0 3,60 50-70 
Granítica - 

SP 
Dersa F - III 2,620 2,460 

M17 CCR Superpave 4,4 19,0 3,90 30-45 
Granítica - 

SP 
EGL 19,0 2,619 2,467 

M18 CCR Superpave 4,5 19,0 3,70 50-70 
Granítica - 

SP 
EGL 19,0 2,619 2,463 

M19 CCR Superpave 4,6 9,5 3,90 30-45 
Granítica - 

SP 
EGL 9,5 2,611 2,457 

M20 CCR Superpave 4,6 9,5 3,90 50-70 
Granítica - 

SP 
EGL 9,5 2,611 2,457 

M21 CCR Superpave 4,9 9,5 5,00 30-45 
Granítica - 

SP 
Gap Graded 2,608 2,442 

M22 CCR Superpave 5,1 9,5 4,90 50-70 
Granítica - 

SP 
Gap Graded 2,608 2,456 

M23 CCR Superpave 4,9 19,0 4,40 30-45 
Granítica - 

RJ 
Dersa F - III 2,747 2,563 

M24 CCR Superpave 4,7 19,0 4,10 50-70 
Granítica - 

RJ 
Dersa F - III 2,747 2,569 

M25 CCR Superpave 4,4 19,0 4,20 30-45 
Granítica - 

RJ 
EGL 19,0 2,754 2,578 

BANCO DE DADOS UTILIZADO NA PESQUISA 

COPPE  CCR  Misturas dosadas   

4 Misturas 

Fonólito + 50/70 

 Granito + 50/70 

3 

1 

LMP – UFC  

6 Misturas 

Fonólito + 50/70 

 Granito + 50/70 

2 

4 

24 Misturas 

Granito + 30/45 

Granito + 50/70 

8 

8 

Basalto + 30/45 

Basalto + 50/70 

4 

4 

4 Misturas 

Granito + 50/70 4 

CENPES 

14 Misturas 

Granito + 50/70 

Granito + 30/45 

5 

5 

Sienito + 30/45 

Sienito + 50/70 

1 

2 

Basalto + 50/70 1 
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M26 CCR Superpave 4,4 19,0 4,30 50-70 
Granítica - 

RJ 
EGL 19,0 2,754 2,586 

M27 CCR Superpave 4,9 12,5 3,80 30-45 
Granítica - 

RJ 
EGL 9,5 2,745 2,551 

M28 CCR Superpave 5,0 12,5 4,00 50-70 
Granítica - 

RJ 
EGL 9,5 2,745 2,562 

M29 CCR Superpave 4,0 12,5 4,60 30-45 
Granítica - 

RJ 
Gap Graded 2,747 2,591 

M30 CCR Superpave 4,0 12,5 4,40 50-70 
Granítica - 

RJ 
Gap Graded 2,747 2,596 

M31 CCR Superpave 4,8 19,0 4,20 30-45 
Basáltica - 

SP 
Dersa F - III 2,859 2,681 

M32 CCR Superpave 5,0 19,0 4,10 50-70 
Basáltica - 

SP 
Dersa F - III 2,859 2,676 

M33 CCR Superpave 5,1 19,0 3,90 30-45 
Basáltica - 

SP 
EGL 19,0 2,861 2,661 

M34 CCR Superpave 5,2 19,0 4,50 50-70 
Basáltica - 

SP 
EGL 19,0 2,861 2,656 

M35 CCR Superpave 5,1 9,5 3,90 30-45 
Basáltica - 

SP 
EGL 9,5 2,854 2,661 

M36 CCR Superpave 5,2 9,5 4,50 50-70 
Basáltica - 

SP 
EGL 9,5 2,854 2,656 

M37 CCR Superpave 4,0 9,5 4,60 30-45 
Basáltica - 

SP 
Gap Graded 2,747 2,591 

M38 CCR Superpave 5,8 9,5 5,40 50-70 
Basáltica - 

SP 
Gap Graded 2,854 2,610 

M39 CENPES-BR Superpave 5,0 19,0 4,00 30-45 Granítica AASHTO 2,678 2,540 

M40 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 30-45 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M41 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,677 2,526 

M42 CENPES-BR Superpave 5,0 19,0 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,678 2,535 

M43 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,22 30-45 Sienito AASHTO 2,613 2,425 

M44 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,22 50-70 Sienito AASHTO 2,613 2,425 

M45 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,22 50-70 Sienito AASHTO 2,613 2,425 

M46 CENPES-BR Marshall 6,9 19,0 4,00 50-70 Basalto DNIT F - C 2,600 2,358 

M47 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 30-45 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M48 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 30-45 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M49 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 30-45 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M50 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M51 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

M52 CENPES-BR Superpave 5,5 12,7 4,00 50-70 Granítica AASHTO 2,677 2,520 

Fonte: elaborada pelo autor.  
*M. = Mistura; M.D. = Método de dosagem; T.L. = Teor de ligante; Vv = Volume de vazios de 

projeto; O.Ag. = Origem dos agregados; C.G. = Curva granulométrica. 

 

O diagrama de interação, ilustrado na Figura 25, mostra as proporções relativas do 

percentual retido entre peneiras consecutivas das seis primeiras misturas asfálticas do banco de 

dados, pois tem origem da mesma curva granulométrica. Por meio dele é possível observar 

quais tamanhos de agregados compõem o intertravamento granular das misturas. A FAD de 

cada mistura é formada por duas peneiras ou grupo de peneiras consecutivas que interagem 

entre si, dentro do intervalo de proporção 70/30 a 30/70 e com a menor porosidade. Quanto às 

demais misturas, a interação dos agregados está devidamente apresentada na Tabela 15. 
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Figura 25 – Diagrama de interação das misturas M1 a M6 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Observando a Figura 25, nota-se que há interação em todos os tamanhos de 

agregados que eram candidatos a participar da FAD (12,5mm – 1,18mm) nas misturas M1 a 

M3, M5 e M6. Em relação ao banco de dados, apresentado na Figura 24, as interações ocorrem 

em várias peneiras das curvas granulométricas, conforme ilustra a Tabela 15. Na mistura M9 

há interação entre as peneiras de 12,5mm e 9,5mm e também entre as peneiras de 4,75mm e 

2,36mm, no entanto, apenas a interação de menor porosidade é considerada pertencente a FAD, 

ou seja, somente as peneiras 4,75mm e 2,36mm compõem a FAD.  

A porosidade FAD foi calculada para cada mistura de acordo com a Equação 4 e 

com os valores encontrados na Tabela 14. As misturas na porosidade marginal estão 

identificadas na cor vermelha, facilitando a visualização para posterior análise. A Tabela 15 

apresenta os resultados dos parâmetros FAD, FAD-CI e também dos parâmetros FAD propostos 

por Ferreira (2016) para 52 misturas. A partir dela, foram feitas análises de tais parâmetros nos 

valores de FN e na porosidade FAD.  

 

Tabela 15 – Resultados dos parâmetros FAD e FAD-CI e do FN das misturas asfálticas 

Misturas 
Porosidade 

FAD (%) 
FN 

Parâmetros FAD 
Parâmetros 

FAD-CI 

Parâmetros 

Ferreira (2016) 

Interatividade 

FAD (mm) 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. 

FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 
PGF FR RAF α G κ 

M1 34 465 12,5 – 1,18 0 79 21 3,7 0,6 0,5 0,2 0,2 2,3 

M2 39 315 12,5 – 1,18 0 71 29 2,5 1,0 0,5 0,3 0,3 1,9 

M3 48 158 12,5 – 1,18 0 61 39 1,6 1,1 0,4 0,4 0,2 2,0 

M4 55 194 12,5 - 4,75 0 52 48 2,7 0,4 0,1 0,5 0,6 2,0 

M5 41 319 12,5 -1,18 0 68 32 2,2 1,0 0,5 0,3 0,3 2,2 

M6 41 144 12,5 -1,18 0 68 32 2,2 1,0 0,5 0,3 0,3 2,2 

M7 48 795 12,5 - 4,75 3 57 40 1,4 0,6 0,3 0,4 1,4 1,8 
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M8 78 112 2,36 - 1,18 45 15 40 0,4 1,0 0,4 0,7 0,5 1,8 

M9 84 30 2,36 - 1,18 46 12 42 0,3 3,4 0,4 0,8 0,9 2,5 

M10 46 232 12,5 - 1,18 0 73 27 2,7 0,7 0,4 0,3 0,2 2,1 

M11 51 112 4,75 - 1,18 25 44 31 1,4 0,9 0,3 0,4 0,6 1,0 

M12 48 384 4,75 - 2,36 15 52 33 1,6 0,5 0,3 0,4 1,4 0,9 

M13 58 191 4,75 - 2,36 3 47 50 0,9 0,7 0,3 0,5 0,9 1,0 

M14 31 531 19,0 - 2,36 0 78 22 3,5 0,4 0,3 0,2 0,2 1,5 

M15 55 98 4,75 - 2,0 19 43 38 1,1 1,4 0,8 0,5 1,5 1,9 

M16 56 81 4,75 - 2,0 19 43 38 1,1 1,4 0,8 0,5 1,5 2,0 

M17 75 193 12,5 - 9,5 0 29 71 0,4 4,4 1,8 0,7 1,6 1,9 

M18 75 184 12,5 - 9,5 0 29 71 0,4 4,4 1,8 0,7 1,6 2,0 

M19 43 384 4,75 - 2,0 1 66 34 1,9 0,9 0,8 0,3 2,6 1,7 

M20 43 384 4,75 - 2,0 1 66 34 1,9 0,9 0,8 0,3 2,6 0,9 

M21 73 215 2,60 - 1,18 66 14 20 0,7 0,8 0,2 0,6 2,0 2,0 

M22 73 92 2,60 - 1,18 66 14 20 0,7 0,8 0,2 0,6 2,0 0,9 

M23 49 87 12,5 - 2,00 0 60 40 1,5 1,4 0,8 0,4 0,2 2,1 

M24 49 48 12,5 - 2,00 0 60 40 1,5 1,4 0,8 0,4 0,2 1,1 

M25 46 173 12,5 - 4,75 0 63 37 1,7 0,5 0,4 0,4 0,2 1,9 

M26 46 68 12,5 - 4,75 0 63 37 1,7 0,5 0,4 0,4 0,2 1,1 

M27 49 384 9,5 - 2,0 0 60 41 1,5 0,8 0,3 0,4 0,3 2,1 

M28 50 384 9,5 - 2,0 0 60 41 1,5 0,8 0,3 0,4 0,3 0,9 

M29 46 214 9,5 - 4,76 0 63 38 1,7 0,7 0,7 0,4 0,5 1,6 

M30 46 96 9,5 - 4,75 0 63 38 1,7 0,7 0,7 0,4 0,5 1,1 

M31 54 252 4,75 - 2,0 17 46 37 1,2 1,4 1,0 0,4 1,7 1,9 

M32 54 126 4,75 - 2,0 17 46 37 1,2 1,4 1,0 0,4 1,7 1,1 

M33 41 307 12-5 - 2,0 0 70 30 2,3 1,1 1,1 0,3 0,2 2,1 

M34 41 44 12,5 - 2,0 0 70 30 2,3 1,1 1,1 0,3 0,2 1,2 

M35 47 427 4,75 - 2,0 2 62 37 1,7 1,1 1,2 0,4 1,1 2,1 

M36 47 170 4,75 - 2,0 2 62 37 1,7 1,1 1,2 0,4 1,1 1,1 

M37 46 214 9,5 - 4,76 59 22 19 1,1 0,7 0,3 0,5 1,1 2,5 

M38 66 70 2,6 - 1,18 59 22 19 1,1 0,7 0,3 0,5 1,1 1,1 

M39 49 169 4,75 - 1,18 27 43 30 1,4 0,9 0,3 0,4 0,7 2,0 

M40 43 213 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,2 2,0 

M41 43 140 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,3 

M42 49 95 4,75 - 1,18 27 43 30 1,4 0,9 0,3 0,4 0,7 2,2 

M43 64 895 2,36 - 1,18 50 23 27 0,9 1,4 0,6 0,5 0,9 2,4 

M44 64 972 2,36 - 1,18 50 23 27 0,9 1,4 0,6 0,5 0,9 2,5 

M45 64 735 2,36 - 1,18 50 23 27 0,9 1,4 0,6 0,5 0,9 2,5 

M46 45 158 12,5 - 2,0 0 85 15 5,7 1,3 1,3 0,2 1,5 2,8 

M47 43 166 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,2 

M48 43 220 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,3 

M49 43 177 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,2 

M50 43 133 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,3 

M51 43 107 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,4 

M52 43 110 4,75 - 2,36 9 59 31 1,9 0,4 0,3 0,3 1,6 2,3 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

 



73 

 

4.4 Análises das misturas pelos parâmetros FAD e FAD-CI 

 

Para Guarin (2009), somente a porosidade FAD pode não representar 

adequadamente o comportamento mecânico da mistura asfáltica, devido a outros fatores, como 

por exemplo, as misturas estarem ou não na faixa de porosidade marginal. Ademais, não há 

correlação linear entre o FR e a RAF com o FN, pois o que caracteriza uma boa mistura nesses 

métodos é estar dentro dos seus respectivos intervalos e não cada parâmetro estar próximo ao 

seu respectivo limite superior e, assim, proporcionar maiores valores de FN.  

A partir deste ponto, esse documento é separado em 4 partes para melhor 

compreensão, conforme a Figura 26. Assim, o banco de dados foi compilado em blocos de 

análises de misturas que apresentam diferença unicamente na: (i) porcentagem de agregados 

dentro da FAD e também do CI; (ii) interatividade granular e FAD; (iii) interatividade granular, 

porcentagem FAD e tipo de ligante; (iv) diferenças em todos os parâmetros. Para melhor 

visualização, à medida que foram feitas as análises de cada etapa, destaca-se a mudança do 

símbolo (X) - a verificar, para (V) - verificado e a mudança da cor vermelha para verde, 

respectivamente.  

Figura 26 – Etapas das análises das misturas do banco de dados 

 

 

4.4.1 1ª análise: misturas que variam apenas à proporção FAD/CI  

 

Inicialmente, são feitas análises dos resultados referentes as misturas que 

apresentam mesma origem de agregado mineral (fonolítica), interatividade FAD e tipo de 

ligante (com variação de 1%) i.e., misturas que variam apenas na quantidade de agregados na 

FAD e no CI. A Figura 27 mostra todas as misturas, destacando abaixo as que possuem as 

características estabelecidas para análise dos parâmetros FAD e FAD-CI. 
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Figura 27 – Misturas com agregado fonolítico que variam na proporção FAD/CI 

 
Características em comum das misturas: 

Origem mineralógica: Fonolítica; Tipo de ligante: 50/70; Interatividade:  12,5 – 1,18mm.  

 

Misturas FN η 
Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 
(%) 

Ag. FAD 
(%) 

Ag. CI 
(%) 

Ferreira (2016) 

α G κ 

M1 465 34 12,5 – 1,18 3,7 0,65 0,50 0 79 21 0,2 0,2 2,3 

M2 315 39 12,5 – 1,18 2,5 0,96 0,49 0 71 29 0,3 0,3 1,9 

M3 158 48 12,5 – 1,18 1,6 1,11 0,38 0 61 39 0,4 0,2 2,0 

M5 319 41 12,5 – 1,18 2,2 1,00 0,46 0 68 32 0,3 0,3 2,2 

M10 232 46 12,5 – 1,18 2,7 0,68 0,41 0 73 27 0,3 0,2 2,1 

          Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Nota-se, pela Figura 28a, que as misturas cuja única diferença está na proporção 

entre os agregados FAD têm boa correlação da porosidade FAD com o FN, podendo-se dessa 

maneira ranquear as misturas que apresentam essa relação. Importante ressaltar que todas as 

misturas têm o mesmo intertravamento entre as peneiras, i.e., todos os agregados com diâmetro 

acima de 1,18mm estão interagindo e formando a FAD. Dessa forma, não há influência de 

interatividade granular entre essas misturas. A partir da Figura 28b, constata-se que quanto 

maior a quantidade de agregados pertencentes a FAD e mais graúdo for o tamanho dos 

agregados, maior será o resultado de FN, mesmo incluindo uma mistura que está na porosidade 

marginal. Logo, quanto maior a quantidade de agregados intersticiais, menor o valor de FN 

(Figura 28c). Assim, a proporção entre a quantidade de agregados da FAD e do CI contribui 

para avaliar os valores de FN das misturas. Essa relação pode ser uma ferramenta para análise 

prévia da curva granulométrica e por consequência dos potenciais valores de FN (Figura 28d).  

 

Figura 28 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas com agregado 
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fonolítico que variam na proporção FAD/CI  

    

(a)                                                                               (b) 

    

(c)                                                                               (d) 

    

(e)                                                                               (f) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A mistura M2 tem porosidade FAD igual a 39% e a partir da sua curva 

granulométrica foram compostas as curvas graúda (M1) e miúda (M3), com porosidades 34% 

e 48%, respectivamente. Assim, percebe-se que a porosidade FAD sofre grande influência da 

quantidade de agregados FAD e CI presentes na curva granulométrica. Segundo Ferreira 

(2015), misturas com porosidades abaixo de 48% tendem a resultar em bons valores de FN. A 

mistura M3, de granulometria fina, tem porosidade igual a 48%, classificada como marginal, 

pertencendo a um grupo de misturas teoricamente com valores variáveis de resistência à 

deformação permanente. Apesar da literatura mostrar que misturas marginais têm uma baixa 

correlação da porosidade FAD com o FN, dentre as misturas da Figura 27, mudando somente a 

proporção entre os agregados, obteve-se uma boa correlação linear (R2 = 95%), como observado 

na Figura 28a.  

Conforme a Equação 4, a porosidade é função do volume total da mistura asfáltica. 

Uma vez que há mudança no teor de ligante asfáltico, porcentagem de agregados FAD e de CI, 
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também haverá mudança da porosidade e em consequência no FN (Figura 28d). Contudo, a 

porcentagem de agregados que formam a FAD da mistura M1 para M2 e de M1 para M3 variou 

de 7,0% e 17%, implicando o aumento de FN de 150% e 300%, respectivamente. Isso mostra 

que para aumentar a resistência à deformação permanente, deve-se também aumentar a 

quantidade de agregados graúdos. Entretanto, é necessário observar o FR, de modo que os CI 

preencham adequadamente os vazios da FAD para que se encontre a melhor e mais resistente 

curva granulométrica para combater esse tipo de problema.  

As misturas M2, M3 e M5 possuem valores de FR acima da faixa ótima (0,5 a 0,95) 

proposta por Chun et al. (2012), como mostra a Figura 28e. Os CIs dessas misturas não estão 

satisfatoriamente preenchendo os vazios da FAD, diminuindo ou desestabilizando os pontos de 

contato das partículas dominantes. Sabe-se que a partir da M2 (original), tem-se a M3 (fina) e 

a M1 (graúda). Observando o FR dessas duas misturas, a M1 está dentro do intervalo e possui 

maior valor de FN, enquanto a M3 encontra-se fora do intervalo e corresponde ao menor valor 

de FN (Figura 28e). Desse modo, esse parâmetro possui potencial para identificar a melhor 

versão da curva granulométrica capaz de resistir efetivamente ao acúmulo da deformação. A 

M10 está devidamente na faixa e para aumentar o FN, poderia acrescentar agregados 

proporcionalmente na FAD e aumentar o TMN. Conforme a Figura 28f, apesar de nenhuma 

mistura estar dentro do intervalo proposto (0,28 a 0,36), a RAF apresentou uma correlação 

satisfatória com o FN. Quanto maior a porcentagem graúda dos finos, maior será o FN. Porém, 

todos os resultados desse grupo de misturas estão fora do intervalo RAF sugerido por Roque et 

al. (2011). Logo, os valores de FN podem ser mais satisfatórios, sendo as análises de RAF 

complementares ao FR.  

O parâmetro α identificou a mistura com maior FN, pois quanto menor, mais a curva 

ajudará no combate à deformação permanente. Devido a boa distribuição granulométrica entre 

as peneiras da FAD, o parâmetro G obteve baixos valores, de modo que, todas as partículas da 

FAD estavam atuando na resistência. De acordo com Bastos et al. (2017) e Ferreira (2016), 

somente a mistura M2, dentre as misturas da Figura 27, pode atuar em tráfego pesado. As 

demais misturas, apesar de apresentarem FNs maiores que 300, não atenderam ao limite do 

parâmetro κ, enquadrando-se para um tráfego médio.  

Nos próximos itens, são feitas novas correlações dos parâmetros FAD e FAD-CI 

com o FN, acrescentando misturas com diferentes características, como por exemplo, diferentes 

tipos de ligante e interatividade, como ilustrado na Figura 29. Assim, é possível constatar o 

efeito de cada característica nas misturas com base nos resultados do ensaio uniaxial de carga 

repetida.  
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Figura 29 – 1ª análise do banco de dados 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.4.2 2ª análise: misturas que variam a proporção FAD/CI e a interatividade 

 

São feitas a seguir análises das correlações com misturas que apresentam em 

comum a origem de agregado mineral, tipo e teor de ligante (com variação máxima de 1%). 

Porém, se distinguem quanto a interatividade e, consequentemente, a quantidade de agregados 

pertencentes à FAD. Note que embora a mistura já seja analisada em algum grupo anterior, 

pode aparecer novamente pois se enquadra na análise definida nessa etapa. A Figura 30 resume 

tais características das misturas.  

 

Figura 30 – Misturas com agregado granítico e ligante 50-70 que diferem somente na 

proporção FAD/CI e na interatividade  

 

Características em comum das misturas: 

Origem mineralógica: Granítica; Tipo de ligante: 50/70; Dosagem: Superpave 
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Ferreira (2016) 

α G κ 

M4 194 55 12,5 - 4,75 2,7 0,39 0,14 0 52 48 0,5 0,6 2,0 

M6 144 41 12,5 -1,18 2,2 1,00 0,46 0 68 32 0,3 0,3 2,2 
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M7 795 48 12,5 - 4,75 1,4 0,61 0,32 3 57 40 0,4 1,4 1,8 

M8 112 78 2,36 - 1,18 0,4 0,97 0,40 45 15 40 0,7 0,5 1,8 

M14 531 31 19,0 - 2,36 3,5 0,38 0,31 0 78 22 0,2 0,2 1,5 

M41 140 43 4,75 - 2,36 1,9 0,39 0,26 9 59 31 0,3 0,2 2,1 

M42 95 49 4,75 - 1,18 1,4 0,89 0,34 27 43 30 0,3 0,2 1,2 

M50 133 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

M51 107 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,4 

M52 110 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

          Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No cálculo da porosidade FAD, as proporções que estão fora do fator de 

empacotamento podem ser consideradas CI e/ou agregados flutuantes, onde ambos podem 

causar instabilidade no intertravamento e, consequentemente, podem reduzir os valores de FN. 

Tal fato pode ser observado na M14 da Figura 30, que possui maior interação (19,0 – 2,36mm) 

e porcentagem de agregados dentro da FAD (78%), enquanto que a M8 possui interatividade 

menor (2,36 – 1,18mm), com 15% de agregados dentro da FAD. Essa característica pode 

complementar a análise dos resultados de FN para ambas misturas, 531 e 112, respectivamente. 

A quantidade de agregados flutuantes na M8 é 45,0%, essas partículas diminuem o FN devido 

ao intertravamento inadequado promovendo instabilidade. Ao avaliar as duas misturas de maior 

FN, observamos que a M7 tem menor quantidade de agregados FAD do que a M14. Entretanto, 

pelo valor do FR, compreende-se que os vazios da FAD na M14 não estão completamente 

preenchidos. Às misturas M41 a M52 correspondem menores FNs na Figura 30, sendo que estas 

possuem menor interatividade e porcentagem de agregados na FAD, além do FR indicar o mal 

contato da estrutura FAD. Essas conclusões também podem ser constatadas na Figura 52 e na 

Figura 53, que constam no Apêndice A.  

Através da Figura 31b, constata-se que a porcentagem de agregados na FAD com o 

intertravamento gera um maior FN. A mistura M7 da Figura 31b possui o maior FN (795), 5 

peneiras interagindo (12,5 – 4,75mm), com 57% dos agregados pertencentes a FAD. Enquanto 

M8 e M42 têm 15% e 43% de agregados de 2,36 – 1,18mm e 4,75 – 1,18mm na FAD, 

respectivamente, resultando FNs iguais a 112 e 95. A Tabela 16 mostra as proporções entre as 

peneiras consecutivas. Através dela percebe-se quais peneiras estão interagindo. As peneiras 

2,36mm – 1,18mm na M50 estão influenciando significativamente o valor de FN apesar da 

proporção desses agregados estar fora do intervalo 30/70 a 70/30.  

Os menores valores de α correspondem a misturas com maior FN, corroborando 

com Ferreira (2015). O parâmetro G apresentou variação entre as misturas da Figura 30, assim 

sua análise deve ser feitar de maneira complementar ao parâmetro κ. De acordo com Bastos et 
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al. (2017) e Ferreira (2016), observando o FN e o κ, a mistura M14 pode ser aplicada para o 

tráfego extremamente pesado e a M7 para o tráfego pesado.  

Outro dado relevante é quanto a proporção entre os agregados, que se relaciona com 

a descontinuidade e a uniformidade da curva. A M6 possui uma curva totalmente descontínua, 

i.e., as proporções entre os agregados retidos variam entre peneiras consecutivas, não tendo o 

padrão da peneira maior conter mais agregados do que a menor. Logo, para proporções muito 

próximas a 30/70, significa maior quantidade de partículas na peneira inferior do que na 

superior, influenciando negativamente os resultados de FN, apesar de todos as peneiras 

interagirem. Por exemplo, considerando M7 e M14, na primeira situação, a proporção entre as 

peneiras 12,5, 9,5 e 4,75mm são de 2,2, 1,7 e 2,9, implicando maior quantidade de agregados 

na peneira superior do que na inferior subsequente. Desse modo, os agregados menores 

preencheram os vazios dos agregados maiores, aumentando os pontos de contato e a 

estabilidade da matriz estrutural FAD. No Apêndice A constata-se as mesmas correlações 

encontradas para misturas com agregado granítico e CAP 30-45, conforme a Figura 53.  

 

Tabela 16 – Proporções entre os agregados 

 M4 M6 M7 M8 M14 M41 M42 M50 M51 M52 

25 - 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 - 12,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

12,5 - 9,5 1,1 1,7 2,2 0,5 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

9,5 - 4,75 1,1 0,5 1,7 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 

4,75 - 2,36 2,6 1,4 2,9 6,0 1,4 1,6 1,1 1,6 1,6 1,6 

2,36 - 1,18 0,4 0,9 0,5 0,5 2,8 3,5 2,1 3,5 3,5 3,5 

FN 194 144 795 112 531 140 95 133 107 110 

   Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 

Figura 31 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas com agregado 

granítico e ligante 50-70 que variam a proporção FAD e a interatividade  
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(c)                                                                               (d) 

    

                               (e)                     (f) 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A Figura 31a mostra o impacto da porosidade FAD no FN, quando se varia a 

interatividade entre os agregados. Neste caso, a correlação é de 5% em vez de 95% como 

anteriormente observado. Isso mostra que no processo de ranqueamento das misturas é 

necessário avaliar a interatividade da curva granulométrica.  

A Figura 32 ilustra a 2ª etapa concluída. As próximas correlações dos parâmetros 

FAD e FAD-CI com o FN são feitas com as misturas que apresentam diferenças na 

interatividade. Assim, é possível constatar o efeito de cada característica nas misturas com base 

nos resultados do ensaio uniaxial de carga repetida.  

 

Figura 32 – 2ª análise do banco de dados 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.4.3 3ª análise: misturas que variam a proporção FAD/CI, a interatividade e o tipo de ligante  

 

R² = 6%

0

250

500

750

1000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

F
N

PG FAD F CI vs FN

PGFAD FCI vs FN

R² = 0%

0

250

500

750

1000

0 20 40 60

F
N

CI (%) 

CI vs FN

R² = 2%

0

250

500

750

1000

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

F
N

FR

FR vs FN

R² = 1%

0

250

500

750

1000

0,0 0,3 0,5 0,8 1,0

F
N

RAF

RAF vs FN

Checklist  

V 

Checklist  

V 

Checklist  

X 

Checklist  

X 

1ª ANÁLISE 2ª ANÁLISE 3ª ANÁLISE 4ª ANÁLISE 

Figuras 27 e 28 

FAD/CI 

Figuras 30 e 31 

Interatividade  
FAD 

Figuras 33 e 34 

Interatividade  
FAD e CAP 

Figuras 36 e 37 

Todas as misturas 



81 

 

Já está consolidado na literatura que somente a variação do ligante é capaz de alterar 

os resultados de FN de misturas (ONOFRE, 2012; OLIVEIRA, 2014; BARROS et al., 2015). 

No presente estudo, são feitas análises dos resultados referentes às misturas do banco de dados 

que apresentam mesma origem de agregado mineral, entretanto com diferentes ligantes (CAP 

30-45 e CAP 50-70), além da interatividade e porcentagem FAD distintas. A Figura 33 mostra 

todas as misturas, destacando as que possuem as características acima para análise dos 

parâmetros FAD e FAD-CI.  

 

Figura 33 – Misturas com agregado granítico que variam a proporção FAD/CI, a 

interatividade e o tipo de ligante 

 
Características em comum das misturas: 

Origem mineralógica: Granítica 

 

Misturas 
Tipo de 

ligante 
FN η 

Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 

Ferreira (2016) 

α G κ 

M4 50-70 194 55 12,5 - 4,75 2,7 0,39 0,14 0 52 48 0,5 0,6 2,0 

M6 50-70 144 41 12,5 -1,18 2,2 1,00 0,46 0 68 32 0,3 0,3 2,2 

M7 50-70 795 48 12,5 - 4,75 1,4 0,61 0,32 3 57 40 0,3 0,3 2,2 

M8 50-70 112 78 2,36 - 1,18 0,4 0,97 0,40 45 15 40 0,4 1,4 1,8 

M9 50-70 30 84 2,36 - 1,18 0,3 3,37 0,42 46 12 42 0,7 0,5 1,8 

M11 50-70 112 51 4,75 - 1,18 1,4 0,87 0,35 25 44 31 0,4 0,6 1,0 

M12 50-70 384 48 4,75 - 2,36 1,6 0,53 0,32 15 52 33 0,4 1,4 0,9 

M13 50-70 191 58 4,75 - 2,36 0,9 0,69 0,33 3 47 50 0,5 0,9 1,0 

M14 50-70 531 31 19,0 - 2,36 3,5 0,38 0,31 0 78 22 0,2 0,2 1,5 

M39 30-45 169 49 4,75 - 1,18 1,4 0,89 0,34 27 43 30 0,4 0,7 2,0 

M40 30-45 213 43 4,75 - 2,36 1,9 0,39 0,26 9 59 31 0,3 1,2 2,0 

M41 50-70 140 43 4,75 - 2,36 1,9 0,39 0,26 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

M42 50-70 95 49 4,75 - 1,18 1,4 0,89 0,34 27 43 30 0,4 0,7 2,2 

M47 30-45 166 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,2 

M48 30-45 220 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

M49 30-45 177 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,2 

M50 50-70 133 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

M51 50-70 107 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,4 

M52 50-70 110 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As misturas M6, M11, M41 a M52 apresentam baixos valores de FN, apesar de 

terem interatividade e/ou quantidade maior de agregados na FAD. Tais misturas apresentam 

maiores quantidades de agregados no componente intersticial, diminuindo os pontos de contato 
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e fazendo com que o FR fique fora da faixa estabelecida. A interatividade da FAD nessas 

misturas apresenta proporções próximas ao limite inferior do fator de empacotamento (70/30), 

ou seja, na proporção entre as peneiras existe alta porcentagem de material retido na peneira 

menor comparativamente à maior, causando instabilidade granular. Para estas misturas, outro 

importante parâmetro é o FR, pois identifica a curva granulométrica com CI potencialmente 

rompedores da estrutura FAD. As misturas M11, M13 e M42 estão dentro do intervalo proposto 

por Chun et al. (2012), porém seus FNs são baixos por apresentarem grandes quantidades de 

agregados flutuantes. Para misturas com tipos de ligantes diferentes é imprescindível analisar o 

FR, pois irá garantir que os componentes mais finos estejam devidamente preenchendo os 

vazios formados pelos agregados da FAD. As misturas M4, M7, M12 e M14 possuem maiores 

FNs devido a sua interatividade e agregados FAD. A Figura 34 mostra a baixa correlação com 

FN de todos os parâmetros FAD e FAD-CI quando se tem 3 parâmetros variáveis dentro do 

banco de dados das misturas asfálticas.  

O CAP 30-45, comparativamente ao CAP 50-70, pertence ao grupo de misturas 

com maiores resultados de FN, chegando a um aumento de 360% da M12 para M51. As 

correlações tendem a ser muito baixas em todos os parâmetros FAD e FAD-CI considerando 

misturas com ligantes diferentes (Figura 34), embora os parâmetros e as porosidades sejam 

muito próximas uma da outra, mas possuem FNs distantes.  

As análises sobre os parâmetros FAD, G e α, e sobre os níveis de tráfego, FN e κ, 

da Figura 33, se repetem ao subitem 4.4.2 da Figura 30, proposto por Bastos et al. (2017) e 

Ferreira (2016). Logo, grande parte das misturas pode ser aplicada para um tráfego médio.  

 

Figura 34 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas com agregado 

granítico que variam a proporção FAD/CI, a interatividade FAD e o ligante asfáltico 
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(c)                                                                               (d) 

    

(e)                                                                               (f) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A Figura 35 ilustra a sequência das etapas na análise do bando de dados com o 

incremento de todas as variáveis possíveis, exceto a origem do agregado mineral. A próxima 

etapa de análise possui todas as características variáveis do banco de dados. 

 

Figura 35 – 3ª análise do banco de dados 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.4.4 4ª análise: todas as variáveis das misturas (inclui diferentes origens de agregado) 

 

A Figura 36 mostra todas as misturas do banco de dados, i.e., com diferentes origens 

de agregado, tipo de ligante, interatividade, quantidade de agregados na FAD e no CI, como 

mostram a Tabela 14 e a Tabela 15.  

 

R² = 0%

0

250

500

750

1000

0 20 40 60 80 100

F
N

CI (%) 

CI vs FN

R² = 10%

0

250

500

750

1000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

F
N

PG FAD F CI vs FN

PGFAD FCI vs FN

R² = 8%

0

250

500

750

1000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

F
N

FR

FR vs FN

R² = 4%

0

250

500

750

1000

0,0 0,2 0,4 0,6

F
N

RAF

RAF vs FN

Checklist  

V 

Checklist  

V 

Checklist  

V 

Checklist  

X 

1ª ANÁLISE 2ª ANÁLISE 3ª ANÁLISE 4ª ANÁLISE 

Figuras 27 e 28 

FAD/CI 

Figuras 30 e 31 

Interatividade  
FAD 

Figuras 33 e 34 

Interatividade  
FAD e CAP 

Figuras 36 e 37 

Todas as misturas 



84 

 

Figura 36 – Características de todas as misturas 

 

Características das misturas: 

Origem mineralógica: Fonolítica, Granítica, Sienito; Basáltica; Tipo de ligante: 30-45 e 50-70; Dosagem: Superpave 

e Marshall; e Proporção FAD/CI.  

 Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Dentre os 2 tipos de ligantes avaliados, as misturas com CAP 30-45 sempre 

produziram FNs maiores ou iguais as misturas com o CAP 50-70. Por exemplo, M48 possui 

parâmetros FAD e FAD-CI próximos a M51, sendo que esta é composta pelo CAP 50-70 e 

aquela com CAP 30-45. O impacto nos resultados de FN entre as misturas, variando somente o 

tipo de ligante, foi de 206%. Assim como mostrou Onofre (2012), o ligante sozinho é capaz de 

variar bastante o FN. Mesmo que a mistura não apresente bons parâmetros FAD e FAD-CI, o 

ligante é capaz de garantir o bom desempenho quanto à deformação permanente. A M9 e a M44 

têm como única diferença significativa a origem do agregado mineral, granítica e sienito, com 

o FN de 30 e 972, respectivamente. Logo, o impacto da mudança da origem mineral pode ser 

um fator determinante para o ranqueamento das misturas e para aumentar a resistência à 

deformação permanente. Vale notar que isso corresponderia a um custo menor se comparado a 

modificar, por exemplo, o ligante.  

Considerando-se todas as misturas com seus respectivos parâmetros FAD e FAD-

CI com o FN, observa-se nenhuma correlação em todos eles (Figura 37). Esses resultados eram 

esperados uma vez que modificando a origem do agregado mineral, tipo de ligante, 

interatividade dos agregados entre misturas, leva-se a variações significativas do FN. Portanto, 

não se pode ranquear as misturas utilizando apenas a porosidade FAD, pois é necessário que as 

outras características dos agregados e do ligante sejam devidamente respeitadas separadamente. 

Como constatado no subitem 4.4.1, é possível estimar o comportamento mecânico com 95% de 

correlação linear, utilizando os parâmetros FAD e FAD-CI, conforme mostram a Figura 28 e a 
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encontra-se na porosidade marginal FAD e a M8 tem porosidade igual a 78%. Essa diferença 

de porosidade também pode ser explicada pela quantidade de interação e de agregados graúdos 

que compõem a curva granulométrica de cada uma. Observando a Tabela 15, a M11 possui 

grande quantidade de agregados flutuantes, que causam instabilidade no contato entre os 

agregados e não fazem parte do intertravamento pétreo da FAD. Além disso, apresenta alta 

porosidade, o que é supostamente ruim para resistência à deformação permanente. Se os 

agregados flutuantes de M11 viessem a compor a FAD, isto é, conforme acontece na M8, 

provavelmente levariam a uma mistura de maior FN, pois isso influenciaria positivamente na 

porosidade e no intertravamento entre os agregados.  

 

Figura 37 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI com todas as misturas 

    

(a)                                                                               (b) 

    

(c)                                                                               (d) 

    

(e)                                                                               (f) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A Figura 38 ilustra a 4ª etapa concluída. Nessa etapa, mostrou-se a importância de 

se considerar o ligante asfáltico na resistência das misturas quanto à deformação permanente. 
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curva granulométrica na FAD, obtém-se uma redução da quantidade de ligante. De fato, uma 

adequada e eficaz composição dos agregados na curva melhora os resultados de FN, sendo 

economicamente mais viável.  

 

Figura 38 – 4ª análise do banco de dados 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.5 5ª análise: misturas da CCR que diferem com respeito a proporção FAD/CI, a 

interatividade FAD e ao ligante asfáltico  

 

As análises das misturas da CCR são feitas separadamente porque foram 

submetidas a um estado de tensão superior as demais no ensaio uniaxial de carga repetida. 

Como o principal parâmetro mecânico avaliado é a deformação permanente pelo FN, além de 

tais misturas serem compostas com 1,5% de cal, a carga aplicada e a temperatura de ensaio não 

seguem a norma brasileira. A Tabela 17 mostra tais misturas, novamente com os números em 

vermelho indicando porosidade marginal.  

 

Tabela 17 – Misturas da CCR com agregado granítico que diferem na interatividade FAD e no 

ligante asfáltico 

Misturas 
Tipo de 

ligante 
FN η 

Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 

M15 30-45 98 55 4,75 - 2,0 1,1 1,4 0,8 19 43 38 

M16 50-70 81 56 4,75 - 2,0 1,1 1,4 0,8 19 43 38 

M17 30-45 193 75 12,5 - 9,5 0,4 4,4 1,8 0 29 71 

M18 50-70 184 75 12,5 - 9,5 0,4 4,4 1,8 0 29 71 

M19 30-45 384 43 4,75 - 2,0 1,9 0,9 0,8 1 66 34 

M20 50-70 384 43 4,75 - 2,0 1,9 0,9 0,8 1 66 34 

M21 30-45 215 73 2,60 - 1,18 0,7 0,8 0,2 66 14 20 

M22 50-70 92 73 2,60 - 1,18 0,7 0,8 0,2 66 14 20 

M23 30-45 87 49 12,5 - 2,0 1,5 1,4 0,8 0 60 40 

M24 50-70 48 49 12,5 - 2,0 1,5 1,4 0,8 0 60 40 

M25 30-45 173 46 12,5 - 4,75 1,7 0,5 0,4 0 63 37 
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M26 50-70 68 46 12,5 - 4,75 1,7 0,5 0,4 0 63 37 

M27 30-45 384 49 9,5 - 2,0 1,5 0,8 0,3 0 60 41 

M28 50-70 384 50 9,5 - 2,0 1,5 0,8 0,3 0 60 41 

M29 30-45 214 46 9,5 - 4,76 1,7 0,7 0,7 0 63 38 

M30 50-70 96 46 9,5 - 4,75 1,7 0,7 0,7 0 63 38 

             Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Na Tabela 17, a sequência das misturas é intercalada entre o CAP 30-45 e o CAP 

50-70, sendo todos os parâmetros FAD e FAD-CI iguais em ambas. A única diferença 

responsável pelos resultados de FN é o ligante asfáltico, onde as misturas com CAP 30-45 

apresentam valores majoritariamente maiores ou iguais em relação as misturas compostas com 

CAP 50-70. É de se esperar que um ligante de menor consistência leve a uma maior deformação 

por ciclo. Entretanto, na Tabela 17, as misturas M19, M20 e M27, M28 apresentaram mesmo 

valor de FN, sendo compostas por ligantes diferentes. Tal fato, pode ser caracterizado pela 

menor fluidez do CAP 50-70 nas misturas M20 e M28.  

Outra constatação relevante é quanto a porosidade FAD dessas misturas. Tem-se 

estabelecido na literatura, que as porosidades entre 48% a 52% apresentam resultados de FN 

com grandes oscilações e possuem estrutura interna instável. Pela Tabela 17, observa-se que os 

pares de misturas (M15 e M16), (M25 e M26) e (M29 e M30) estão fora da porosidade marginal 

e possuem baixa ou nenhuma variação na porosidade, porém apresentam grandes oscilações de 

FN. Ao mesmo tempo em que as misturas (M23 e M24) e (M27 a M28) estão dentro da 

porosidade marginal, mas apresentam o mesmo comportamento. Portanto, a variação do FN 

não é exclusiva de uma faixa da porosidade e não depende dela, mas sim de seus componentes, 

que nesse caso, é o próprio ligante asfáltico. Isso justifica o fato das misturas da Tabela 17 

apresentarem baixa correlação com os parâmetros FAD e FAD-CI, como mostra a Figura 39.  

As misturas com agregados de origem mineralógica basáltica possuem o mesmo 

comportamento das misturas com agregado granítico. As correlações e discussões 

correspondentes constam no Apêndice B.  

 

Figura 39 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas da CCR com 

agregado granítico que diferem quanto a interatividade FAD e ao ligante asfáltico  
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(a)      (b) 

    

   (c)      (d)    

    

  (d)       (e)    

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.6 6ª análise: misturas na porosidade marginal e os parâmetros FAD e FAD-CI  

 

A Tabela 18 mostra os diferentes componentes quanto a origem, TMN dos 

agregados, tipo e o teor de ligante e interatividade, compondo 10 misturas na porosidade 

marginal.  

 

Tabela 18 – Características das misturas na porosidade marginal 

Misturas Referência Dosagem 

Teor de 

Ligante 

(%) 

TMN 

(mm) 

Vv de 

projeto 

(%) 

Tipo de 

ligante 

Origem dos 

agregados 

M3 Autor Superpave 4,50 19,0 4,30 50-70 Fonolítica 

M7 Bastos (2016) Superpave 4,50 19,0 3,90 50-70 Granítica 

M11 Nascimento (2008) Marshall 4,90 19,0 4,00 50-70 Granítica 

M12 Nascimento (2008) Marshall 4,60 12,5 4,00 50-70 Granítica 

M23 CCR Superpave 4,90 19,0 4,40 30-45 Granítica - RJ 

M24 CCR Superpave 4,70 19,0 4,10 50-70 Granítica - RJ 

M27 CCR Superpave 4,90 12,5 3,80 30-45 Granítica - RJ 

M28 CCR Superpave 5,00 12,5 4,00 50-70 Granítica - RJ 

M39 CENPES-BR Superpave 5,00 19,0 4,00 30-45 Granítica 

M42 CENPES-BR Superpave 5,00 19,0 4,00 50-70 Granítica 

         Fonte: elaborada pelo autor. 
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Conforme já mencionado, a literatura aponta que misturas com porosidade entre 

48% a 52% são intituladas de marginais porque possuem instabilidade na estrutura granular e 

por isso geram resultados de FN com grandes oscilações. A Tabela 19 mostra os resultados dos 

parâmetros FAD e FAD-CI, da porosidade FAD e dos resultados de FN.  

 

Tabela 19 – Parâmetros FAD e FAD-CI das misturas na porosidade marginal 

Misturas 
Porosidade 

FAD (%) 
FN 

Interatividade 

FAD (mm) 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 
PGF FR FAR 

M3 48 158 12,5 – 1,18 0 61 39 1,6 1,1 0,4 

M7 48 795 12,5 - 4,75 3 57 40 1,4 0,6 0,3 

M11 51 112 4,75 - 1,18 25 44 31 1,4 0,9 0,3 

M12 48 384 4,75 - 2,36 15 52 33 1,6 0,5 0,3 

M23 49 87 12,5 - 2,00 0 60 40 1,5 1,4 0,8 

M24 49 48 12,5 - 2,00 0 60 40 1,5 1,4 0,8 

M27 49 384 9,5 - 2,0 0 60 41 1,5 0,8 0,3 

M28 50 384 9,5 - 2,0 0 60 41 1,5 0,8 0,3 

M39 49 169 4,75 - 1,18 27 43 30 1,4 0,9 0,3 

M42 49 95 4,75 - 1,18 27 43 30 1,4 0,9 0,3 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Percebe-se na Tabela 19 que o componente modificador para as misturas de mesma 

referência, M23 a M42, é o ligante. Somente o ligante é capaz de modificar o FN em até 200%, 

mesmo para misturas com porosidades muito próximas. As misturas M11 e M12 de mesma 

referência, possuem porosidades iguais a 51% e 48%, interatividade granular FAD de 4,75 – 

1,18mm e 4,75 – 2,36mm, e 25% e 15% dos agregados sendo flutuantes, respectivamente. Essa 

quantidade de flutuantes resultou na variação do FN em 300%. Já para M7, a interatividade das 

peneiras 12,5 – 1,18mm está com proporções próximas ao limite superior (Tabela 20) o que 

gerou um alto valor de FN.  

 

Tabela 20 – Interatividade das misturas na porosidade marginal 
Interatividade   Misturas    Interatividade   Misturas  

 M3 M7 M11 M12 M39 M42  M23 M24 M27 M28 

25 - 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 - 19 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 - 12,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 19 - 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

12,5 - 9,5 1,0 2,2 5,3 0,9 2,8 2,8 12,5 - 9,5 0,6 0,6 0,0 0,0 

9,5 - 4,75 0,7 1,7 0,2 0,3 0,4 0,4 9,5 - 4,75 0,5 0,5 0,4 0,4 

4,75 - 2,36 1,1 2,9 1,1 1,4 1,1 1,1 4,75 - 2,00 1,8 1,8 2,5 2,5 

2,36 - 1,18 1,0 0,5 1,5 2,8 2,1 2,1      

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Apesar das misturas M7 e M12 apresentarem interatividade entre 12,5 – 4,75mm e 
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4,75 – 2,36mm, nota-se uma contribuição na resistência no complemento da série de peneiras 

restantes, 2,36 – 1,18mm e 12,5 – 9,5mm, respectivamente. Pois os valores de FN (Tabela 19) 

são muito superiores nas misturas semelhantes e de mesma referência. Assim, constata-se que 

as proporções entre as referidas peneiras na Tabela 20 estão participando do aumento da 

resistência à deformação permanente, mesmo sendo desprezados no cálculo da porosidade 

FAD. Entretanto, tais agregados são taxados de não contribuir para resistência à deformação 

permanente das misturas asfálticas. Para melhor análise do empacotamento da mistura e, 

consequentemente, do cálculo da porosidade, faz-se necessário o estudo da esfericidade das 

partículas. O grau de esfericidade ajudaria na avaliação quanto aos limites de proporção do fator 

de empacotamento, ou seja, dependendo do grau de esfericidade, poder-se-ia alargar ou estreitar 

a proporção 30/70 e 70/30. Dessa forma, a depender da curva granulométrica e sua esfericidade, 

seria identificada a melhor faixa do fator de empacotamento para devidamente incluir séries de 

peneiras que realmente contribuem para a resistência à deformação permanente. 

Consequentemente, ao invés de considerar que tais agregados são flutuantes ou CI, se 

consideraria que os mesmos passar-se-iam a considera-los dentro da FAD.  

A partir da análise da interatividade FAD, uma mistura que apresente maior 

quantidade de agregados na peneira inferior do que na peneira imediatamente superior, pode 

acarretar uma diminuição dos valores de FN. Isso porque o inadequado preenchimento dos 

vazios da FAD causa instabilidade na estrutura granular, além da predominância das partículas 

miúdas sobre as graúdas para resistir à deformação permanente. Assim, numa relação entre duas 

peneiras FAD, os vazios deixados pelos agregados com proporção próxima a 70/30 possuem 

um preenchimento mais estável e resistente do que pelos agregados com proporção 30/70. 

Afinal, possibilitam o intertravamento mais adequado com agregados graúdos para que resistam 

à deformação permanente, formando misturas com FN mais altos. Entretanto, proporções 

próximas a 30/70, os agregados menores e o ligante irão fazer o papel de resistir às deformações, 

no qual poderá resultar em FN mais baixos, como ilustra a Figura 40. Observando a condição 

da interatividade FAD, a proporção entre duas peneiras consecutivas deve estar no intervalo de 

30/70 (= 0,43) a 70/30 (= 2,33). Logo, essas proporções/tamanhos das partículas podem variar 

de 2,33 a 0,43 vezes a porcentagem da peneira maior sobre a menor. Isto é, a faixa de 

interatividade pode ser demasiadamente grande e, consequentemente possibilitar maiores 

oscilações dos FNs.  

 



91 

 

Figura 40 – Curva granulométrica com boa e má interatividade FAD 

 

 

Considerando todas as misturas na porosidade marginal e correlacionando a 

porosidade FAD com o seu respectivo resultado de FN, ilustrado na Figura 41, constata-se uma 

baixa correlação, 8%. Segundo a literatura, misturas na porosidade marginal resultam em FN 

com grandes variações. Todavia, quando se analisa tal correlação não se consideram os 

componentes e porcentagens de cada mistura, como por exemplo: tipo de ligante e origem do 

agregado, Vv, número e grau interatividade granular, agregados flutuantes e de CI, etc. A 

análise das misturas é feita por cada um desses parâmetros, independentemente de estar ou não 

na porosidade marginal. Portanto, é imprescindível correlacionar a porosidade e o FN 

analisando previamente os parâmetros FAD e FAD-CI, origem mineral e tipo de ligante. Assim, 

essa variação de FN pode acontecer em qualquer pequeno intervalo de porosidade ou até 

porosidades iguais, como foi observado no banco de dados.  

Em relação as misturas de mesma referência na Tabela 19, os pares M23 e M24, 

M27 e M28, M39 e M42, têm a mesma série e números de peneiras interagindo, origem de 

agregado mineral, diferenciando-se uma da outra apenas pelo tipo de ligante (30-45, 50-70). As 

misturas M3 e M12 têm o mesmo ligante, distinguindo-se principalmente na interatividade das 

peneiras. Comparando M3 e M7, estas possuem quase a mesma interatividade, mas com 

diferente origem de agregado mineral e um preenchimento adequado dos vazios da FAD. Isso 

possibilitou que o FN variasse de 158 para 795, respectivamente.  

O FR permite identificar quais misturas possuem CI inadequados para preencher os 

vazios formados pelos agregados da FAD. A hipótese do método estabelece que tais partículas 

são interpretadas como potencialmente rompedoras, pois diminuem ou desestabilizam o contato 

das partículas graúdas, como nas misturas M3, M23 e M24 da Tabela 19. Tais misturas 
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apresentam alta interatividade e porcentagem de agregados na FAD, porém baixos valores de 

FN. Desse modo, as partículas não estão com contatos adequados, seja por excesso ou falta de 

partículas CI para preencher os vazios da FAD e formar uma rede granular intertravada. 

Portanto, não se trata apenas de analisar se a porosidade FAD está compreendida entre 48% a 

52%, mas sim verificar a interatividade, a porcentagem de agregados presentes na FAD, o FR, 

o tipo de ligante e, principalmente, a origem do agregado mineral. Estes diversos fatores podem 

gerar FNs altos e baixos, independentemente de a mistura estar ou não na porosidade marginal.  

 

Figura 41 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI das misturas na porosidade 

marginal 

    

(a)                                                                               (b) 

    

(c)                                                                               (d) 

    

(e)                                                                               (f) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.7 7ª análise: origem do agregado mineral vs tipo de ligante 
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significativamente os resultados de FN. Do banco de dados, a Tabela 21, é composta pelas 

misturas que apresentam como única diferença a origem do agregado mineral e o tipo de ligante.  

 

Tabela 21 – Misturas que diferem quando a origem dos agregados e do ligante 

Misturas 
Tipo de 

ligante 
FN 

Origem dos 

agregados 
η 

Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 

M2 50-70 315 Fonolítica 39 12,5 – 1,18 2,5 1,0 0,5 0 71 29 

M5 50-70 319 Fonolítica 41 12,5 -1,18 2,2 1,0 0,5 0 68 32 

M6 50-70 144 Granítica 41 12,5 -1,18 2,2 1,0 0,5 0 68 32 

M40 30-45 213 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M41 50-70 140 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M43 30-45 895 Sienito 64 2,36 - 1,18 0,9 1,4 0,6 50 23 27 

M44 50-70 972 Sienito 64 2,36 - 1,18 0,9 1,4 0,6 50 23 27 

M45 50-70 735 Sienito 64 2,36 - 1,18 0,9 1,4 0,6 50 23 27 

M47 30-45 166 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M48 30-45 220 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M49 30-45 177 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M50 50-70 133 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M51 50-70 107 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

M52 50-70 110 Granítica 43 4,75 - 2,36 1,9 0,4 0,3 9 59 31 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As misturas M2, M5 e M6 apresentam porcentagens aproximadas em todos os seus 

parâmetros FAD e FAD-CI, o mesmo ligante asfáltico, mas diferentes origens de agregados na 

M2 e M5, quando comparadas a M6. Somente com a mudança do agregado mineral, houve um 

aumento de 220% do FN da mistura granítica para a fonolítica. De fato, comparando as misturas 

M44 e M45 com M50 a M52, nota-se que apesar de apresentarem parâmetros FAD e FAD-CI 

com porcentagens diferentes, a origem do agregado mineral foi preponderante para que os 

resultados de FN fossem maiores no sienito do que no granito, correspondendo a um aumento 

de 900%. De um modo geral, as misturas de origem mineral granítica, fonolítica e sienito 

seguem uma ordem crescente na resistência à deformação permanente (FN). Em relação ao 

ligante asfáltico, as misturas M41, M42, M47 a M52 possuem como única diferença o tipo de 

ligante. Comparando as misturas M48 com M52, por exemplo, o resultado de FN com CAP 30-

45 é maior do que a com CAP 50-70, aumentando o FN em 200%. Percebe-se, portanto, que a 

origem do agregado pode ter benefícios maiores na resistência à deformação permanente 

quando comparada ao ligante asfáltico. Além disso, há de se analisar se o custo de uma troca 

do ligante não é maior do que se modificar a origem do agregado mineral.  

 

4.7.1 Análise do agregado vs ligante das misturas da CCR 

 

A Tabela 22 contém as misturas com diferentes tipos de ligantes com agregado 

granítico e basáltico, formadas a partir de duas curvas granulométricas distintas. Assim, são 

feitas análises desses dois componentes e seu impacto no FN.  
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Tabela 22 – Misturas da CCR que diferem quando a origem dos agregados e do ligante 

Misturas 
Tipo de 
ligante 

Origem dos 
agregados 

Curva 
Granulométrica 

Interatividade 
FAD (mm) 

FN η FR 
Ag. Flu 

(%) 
Ag. FAD 

(%) 
Ag. CI 

(%) 

M15 30-45 Granítica - SP Dersa F - III 4,75 - 2,0 98 55 1,4 19 43 38 

M16 50-70 Granítica - SP Dersa F - III 4,75 - 2,0 81 56 1,4 19 43 38 

M17 30-45 Granítica - SP EGL 19,0 12,5 - 9,5 193 75 4,4 0 29 71 

M18 50-70 Granítica - SP EGL 19,0 12,5 - 9,5 184 75 4,4 0 29 71 

M23 30-45 Granítica - RJ Dersa F - III 12,5 - 2,00 87 49 1,4 0 60 40 

M24 50-70 Granítica - RJ Dersa F - III 12,5 - 2,00 48 49 1,4 0 60 40 

M25 30-45 Granítica - RJ EGL 19,0 12,5 - 4,75 173 46 0,5 0 63 37 

M26 50-70 Granítica - RJ EGL 19,0 12,5 - 4,75 68 46 0,5 0 63 37 

M31 30-45 Basáltica - SP Dersa F - III 4,75 - 2,0 252 54 1,4 17 46 37 

M32 50-70 Basáltica - SP Dersa F - III 4,75 - 2,0 126 54 1,4 17 46 37 

M33 30-45 Basáltica - SP EGL 19,0 12-5 - 2,0 307 41 1,1 0 70 30 

M34 50-70 Basáltica - SP EGL 19,0 12,5 - 2,0 44 41 1,1 9 59 31 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A depender somente do ligante, as misturas com CAP 30-45 seguem a tendência de 

duplicar os valores de FN. Porém, entre as misturas M15 a M18, a diferença de ligante não 

resultou em aumentos expressivos nos FNs. Comparando as misturas de mesma curva 

granulométrica, M15, M16 com M31, M32, e M17, M18 com M33, M34, a origem do agregado 

teve efeito mais significativo nos resultados de FN do que o ligante. Ademais, o tamanho dos 

agregados e suas porcentagens de agregados na FAD podem duplicar os valores de FN com o 

mesmo CAP. Portanto, a granulometria pode ser utilizada para melhorar a resistência à 

deformação permanente de forma eficaz, possivelmente de forma até mais efetiva do que o 

ligante asfáltico. Além disso, a economia, a trabalhabilidade, cuidados operacionais com o 

ligante são superiores quando comparados a estes mesmos aspectos dos agregados.  

 

4.8 Proposta de porcentagem de agregados FAD e CI e faixas de curvas granulométricas 

 

4.8.1 Limites de porcentagens de agregados FAD e FAD-CI  

 

A Tabela 23 apresenta 9 misturas com FN maiores que 300. Observa-se nessas 

misturas a porcentagem de agregados na FAD e nos componentes intersticiais para estabelecer 

um limite máximo e mínimo para compor a curva granulométrica.  

 

Tabela 23 – Misturas com FN maiores que 300  

Misturas 
Tipo de 
ligante 

Origem dos 
agregados 

Curva 
Granulométrica 

Interatividade 
FAD (mm) 

FN η FR 
Ag. Flu 

(%) 
Ag. FAD 

(%) 
Ag. CI 

(%) 

M1 50-70 Fonolítica AASHTO 12,5 – 1,18 465 34 0,6 0 79 21 

M2 50-70 Fonolítica AASHTO 12,5 – 1,18 315 39 1,0 0 71 29 

M5 50-70 Fonolítica AASHTO 12,5 -1,18 319 41 1,0 0 68 32 

M7 50-70 Granítica AASHTO 12,5 - 4,75 795 48 0,6 3 57 40 

M12 50-70 Granítica AASHTO 4,75 - 2,36 384 48 0,5 15 52 33 
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M14 50-70 Granítica AASHTO 19,0 - 2,36 531 31 0,4 0 78 22 

M43 30-45 Sienito AASHTO 2,36 - 1,18 895 64 1,4 50 23 27 

M44 50-70 Sienito AASHTO 2,36 - 1,18 972 64 1,4 50 23 27 

M45 50-70 Sienito AASHTO 2,36 - 1,18 735 64 1,4 50 23 27 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A princípio as misturas M43 a M45 da Tabela 23 não entrariam para esta análise, 

porém como já visto, embora os agregados 12,5 – 9,5mm  e 4,75 – 2,36mm com proporções 

1,95 e 3,02 não entrem para o cálculo da porosidade e interação, sabe-se que estes agregados 

participam efetivamente da resistência. Portanto, tais misturas também farão parte dessa análise. 

A melhor versão granulométrica das misturas elaboradas para este trabalho (M1), mostra que 

quanto maior a quantidade de agregados na FAD, maior o valor de FN. Como se sabe, a mistura 

M1 é uma modificação da curva granulométrica da M2, substituindo uma parcela dos tamanhos 

de agregados CI pelos agregados da FAD, aumentando a resistência à deformação permanente. 

As misturas M7, M12 e M14 também seguem a mesma tendência para o agregado granítico. 

Os estudos com o banco de dados constatam que para o intertravamento ideal é necessário que 

a curva granulométrica se enquadre conforme a Tabela 24.  

 

Tabela 24 – Porcentagens para composição da curva granulométrica 

 Agregados  

Quantidade Flutuantes FAD CI Total 

 Mínima (%) - 58 42 100 

Média (%) - 68 32 100 

Máxima (%)  - 78 22 100 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

4.8.2 Faixas granulométricas 

 

Compilou-se a partir do banco de dados, as curvas granulométricas de misturas 

graúdas com FN maiores que 300 (Figura 42), e, como visto no item anterior, estas apresentam 

cerca de 78% dos agregados pertencentes a FAD. Em seguida, foi elaborada a média das curvas 

granulométricas da Figura 42, representada na Figura 43. Da mesma forma, a Figura 44 mostra 

as curvas granulométricas de misturas miúdas com FN maiores que 150 e que apresentam CI 

próximo a 40%, sendo que a Figura 45 representa a média delas.  
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Figura 42 – Curva granulométrica com FN maior que 300 (graúda) 

 

Figura 43 – Média da curva granulométrica com FN maior que 300 (graúda) 

 

Figura 44 – Curva granulométrica com FN maior que 150 (miúda) e menor que 300 

 

Figura 45 – Média da curva granulométrica com FN maior que 150 (miúda) e menor que 300 

 

      Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Dessa forma, a partir das curvas médias, foi possível se estabelecer uma faixa 

granulométrica graúda e outra miúda, que visam o maior intertravamento e resistência à 

deformação permanente das misturas asfálticas, como mostra a Figura 46.  
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Figura 46 – Faixas de curvas granulométricas graúda e miúda propostas 

 
       Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Logo, a granulometria deve satisfazer aos requisitos da Tabela 25 com os 

respectivos percentuais da FAD e CI, determinados pelo projeto da mistura. Além disso, os 

agregados do CI devem respeitar os parâmetros do FR e RAF, proposto por Guarin et al. (2009). 

Portanto, há uma fixação dos agregados da FAD e os agregados intersticiais devem ser ajustados 

para preencher adequadamente os vazios da FAD de modo que a curva passe pelas peneiras 

especificadas.  

 

Tabela 25 – Composição granulométrica  

Peneira 
Diâmetro 

(mm) 
Curva miúda Curva graúda 

Limite - Inferior Superior Inferior Superior 

1 1/2" 38,1 - - - - 

1" 25,4 - - - - 

3/4" 19,1 100 100 100 100 

1/2" 12,5 90 100 90 100 

3/8" 9,5 70 90 70 90 

N° 4 4,8 58 70 50 65 

N° 10 2 40 55 25 40 

N° 40 0,42 20 30 15 25 

N° 80 0,18 12 20 10 15 

N° 200 0,074 5 10 5 10 

                                       Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Essas faixas granulométricas são mais fechadas que as do DNIT e os pontos de 

controle da AASHTO. Elas possibilitam ao projetista que a interatividade FAD passe por todas 

as peneiras, de forma contínua e com arranjo mais graúdo, de modo que os finos (CI) preencham 

dos vazios da FAD utilizando a metodologia do FR e RAF. Assim, a estrutura granular poderá 

garantir estabilidade e maior resistência à deformação permanente.  
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4.9 Análise dos resultados do ensaio uniaxial de carga repetida pelo modelo de Francken 

 

Fazendo-se uso do Modelo de Francken, realizou-se a modelagem das curvas de 

deformação permanente obtidas no ensaio uniaxial de carga repetida das misturas M1, M2, M3 

e M4. Os resultados estão apresentados nas Figura 47a a 47d, respectivamente. O referido 

modelo possibilita um bom ajuste da curva de deformação permanente (εp), compreendendo as 

zonas primária, secundária e terciária, com o número de ciclos (N). Os parâmetros do modelo 

retirados do ajuste das curvas constam na Tabela 26. Tais parâmetros foram correlacionados 

com a porosidade FAD de suas respectivas misturas asfálticas, sendo os resultados apresentados 

nas Figura 48a a 48d.  

 

Figura 47 – Modelagem das curvas de deformação permanente 

  

a) η (%) = 34 e FN = 465                                             b) η (%) = 39 e FN = 315 

    
c) η (%) = 48 e FN = 158                                             d) η (%) = 55 e FN = 194 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Tabela 26 – Parâmetros do modelo de Francken 
Misturas A B C D 

M1 (Graúda) 0,0219 0,4231 0,0992 0,0013 

M2 (Intermediária) 0,0051 1,0000 -0,277 -0,0945 

M3 (Marginal) 0,0731 0,4965 0,0179 0,0095 

M4 0,0745 0,4494 0,0149 0,0075 

 Fonte: elaborada pelo autor. 
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Para a curva do Modelo de Francken se ajustar quase perfeitamente a curva 

experimental é necessário o nível de precisão apresentado quanto às casas decimais depois da 

vírgula. A equação do modelo possui quatro variáveis se ajustando com 18000 interações (R2 

= 99,9%).  

 

Figura 48 – Correlações entre os parâmetros de Francken e a porosidade FAD 

  

(a)                                                                           (b)  

       

(c)                                                                          (d)  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A zona primária e a secundária referem-se aos parâmetros A e B, respectivamente. 

Na mesma ordem, são relacionados à consolidação e à inclinação do estágio constante de 

desenvolvimento da deformação permanente. Os parâmetros C e D são relacionados com a zona 

terciária, na qual ocorre a ruptura do CP. Observa-se na Figura 48 que os parâmetros B, C e D, 

relacionados às zonas secundária e terciária, não apresentaram correlação com a porosidade 

FAD. O modelo, apesar de útil para encontrar a melhor curva ajustada e determinar 

objetivamente o valor de FN, não possui parâmetros que possam se correlacionar com a 

porosidade FAD.  

 

4.10 Análise da estrutura interna por PDI  
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Com as imagens das estruturas internas dos CPs das misturas M1, M2, M3 e M4 

pôde-se analisar o contato intergranular no interior do esqueleto pétreo por meio do iPas2. Na 

Figura 49 estão as imagens digitalizadas de uma seção de cada mistura elaborada neste trabalho.  

 

Figura 49 – Imagens de três seções das misturas M1, M2, M3 e M4 

                       
              M1 (graúda)            M2 (intermediária)       M3 (marginal)               M4  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As médias das 8 faces avaliadas pelo iPas2 para cada uma das misturas asfálticas 

são apresentadas na Tabela 27. O parâmetro de relevância relacionado ao desempenho é o índice 

de estrutura interna (ISI), que reúne quantitativamente os resultados das demais características 

do esqueleto pétreo.  

 

Tabela 27 – Características da estrutura interna obtida no iPas2  

Misturas 
Zonas de Contato 

zonas/100cm² 

Comprimento 

(mm)/100cm² 

AAc 

(%) 
ISI (mm) 

M1 (graúda) 890,6 2388,8 41,3 6162,6 

M2 (intermediária) 410,9 899,1 42,9 5772,1 

M3 (marginal) 1175,5 3390,1 43,4 167,2 

M4 1230,9 3442,9 43,6 434,5 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Da Tabela 27, a mistura M1 possui um número de zonas de contato menor em 

comparação a M3 e M4. Esse resultado era esperado visto que há uma maior quantidade de 

agregados menores que compõem a FAD. Ou seja, na FAD da M3 e da M4 há mais partículas 

miúdas do que graúdas, consequentemente o número de zonas de contato também aumenta. 

Entende-se que o aumento no número de zonas de contato induz a uma melhor distribuição de 

tensões no interior da mistura. Porém, isso não garante uma maior resistência, que depende de 

outros fatores, como por exemplo a orientação das partículas. 

O atrito e o comprimento de contato entre as partículas estão diretamente associados 

ao intertravamento, pois quanto maior e melhor for o contato entre as partículas, mais 
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intertravada será a estrutura granular. Percebe-se que o comprimento do contato das partículas 

da mistura M1 é em torno de um terço da M3. A avaliação de ambas as características na 

correlação para esses 4 pontos é insuficiente para justificar a melhor resistência à deformação 

permanente da mistura M1. Desse modo, é necessário um maior número de dados para 

estabelecer uma amostra confiável e acrescentar o ângulo de contato e o ISI.  

A orientação dos contatos entre as partículas, denotada pelo parâmetro AAc, define 

a efetividade dos contatos em relação à distribuição de tensões de solicitação. Considera-se que 

o contato é mais efetivo quanto mais próximo o AAc for da orientação normal (90°). A partir 

da Tabela 27, percebe-se que M1 e M2 têm uma orientação média de contatos semelhante.  

Sefidmazgi (2011) considera que o intertravamento entre os agregados é melhor 

caracterizado pelo parâmetro ISI, pois o mesmo leva em conta, simultaneamente, os 

comprimentos e as orientações de contato. Dessa forma, M1 apresentou um grau de 

intertravamento maior (maior valor de ISI) do que as outras duas misturas. A Figura 50 destaca 

a correlação encontrada entre a porosidade FAD e o ISI para estas 4 misturas. Nota-se que M1 

e M2 apresentaram um ISI bem acima de M3 e M4. A Figura 51 mostra a correlação entre o 

FN e o ISI das 4 misturas.  

 

Figura 50 – Correlação entre a porosidade FAD e o ISI 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 51 – Correlação entre o FN e o ISI  

 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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5   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

5.1 Conclusões 

 

São apresentadas neste capítulo as principais conclusões sobre os materiais 

estudados e também sobre os resultados do programa experimental realizado. Considera-se que 

as misturas asfálticas produzidas e avaliadas apresentaram uma forma complementar de análise 

da metodologia FAD, fundamentada de maneira simples e prática.  

Identificou-se uma forte correlação entre a porosidade FAD e o FN das misturas 

cuja única diferença está na proporção dos agregados retidos entre as peneiras subsequentes da 

FAD. Para variações apenas na composição dos agregados, mantendo o mesmo número de 

interações entre as peneiras, mesmo tipo de ligante e mesma origem de agregado, a correlação 

tende a ser satisfatória, incluindo as misturas na porosidade marginal. As misturas cuja única 

diferença é a porcentagem de agregados na FAD apresentam uma ordem crescente no valor de 

FN correspondente à quantidade de agregado graúdo. Logo, quanto mais agregados graúdos 

dentro da estrutura FAD, maior tende a ser o FN, a depender do preenchimento adequado dos 

seus vazios medido pelo FR. As misturas que apresentam maior quantidade de agregados no CI 

resultam no aumento da porosidade e, consequentemente, menor valor de FN em relação a 

outras misturas.  

A considerável melhora da curva granulométrica pelo método FAD proporciona 

maior resistência à deformação permanente. Dessa maneira, possibilita-se a produção de 

misturas com menor custo de material, seja racionalizando o teor de ligante (material mais caro) 

e/ou uso de aditivos, modificando apenas a quantidade de material retido em cada peneira da 

curva granulométrica e/ou substituindo a origem do agregado mineral.  

São fatores que proporcionam nas misturas resultados de FN mais altos: proporções 

de agregados muito próximas do limite superior (70/30 ou 2,33) do fator de empacotamento, a 

quantidade de agregado graúdo na FAD, a interatividade entre as peneiras, o tipo de ligante e a 

origem do agregado mineral. Assim, misturas podem apresentar porosidades muito próximas, 

chamadas de marginais, mas conter composições e parâmetros totalmente distintos uma da 

outra. Nas misturas asfálticas com seleção granulométrica seguindo a metodologia FAD, sem 

nenhum modificador de ligante, primeiramente é necessário analisar a origem do agregado 

mineral, o tipo de ligante, a quantidade de interações, o nível da interação, a quantidade de 

agregados flutuantes, o FR e, por fim, a porosidade FAD.  
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A interatividade entre as partículas é importante para formar a estrutura da FAD. 

Quanto maior a quantidade de peneiras interagindo e mais graúdo o tamanho dos agregados que 

compõem a curva granulométrica, maior tenderá a ser o FN, ou seja, maior resistência da 

mistura ao acúmulo de deformações plásticas. Assim, a interatividade FAD está diretamente 

relacionada à existência dos agregados flutuantes, os quais não desempenham papel importante 

na resistência e podem causar uma desestabilização na estrutura granular. Consequentemente, 

aumenta a porosidade FAD, resultando revestimento asfáltico com baixo desempenho. Ao 

contrário, se a matriz granular é composta por todos os tamanhos de agregados maiores que 

1,18mm, a FAD trabalhará efetivamente para resistir melhor à deformação permanente. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se analisa a interatividade FAD, é necessário conhecer o 

FR, pois este parâmetro irá garantir que os vazios deixados pelos agregados da FAD sejam 

adequadamente preenchidos pelo CI. Desse modo, obtêm-se uma curva granulométrica 

intertravada.  

O banco de dados analisado permitiu concluir que o FR é um bom parâmetro 

explicativo, capaz de identificar misturas com má interação granular. Inclusive as que tinham 

porosidades próximas, então, misturas marginais, obtiveram um FR dentro do intervalo 

proposto com altos valores de FN.  

O tipo de ligante pode interferir bastante no FN (observou-se até 254% nos 

resultados de uma mistura com CAP 30-45, comparativamente a uma com CAP 50-70). Esse 

impacto é significativo quando se pretende ranquear as misturas com ligantes distintos, 

mostrando uma baixa correlação da porosidade FAD com o FN. No entanto, a origem do 

agregado mineral é um importante critério a ser analisado para previsão de comportamento 

mecânico da deformação permanente, haja vista a diferença entre os valores de FN de até 836%.  

Os parâmetros G, α e κ contribuem para melhor escolha da aplicação de misturas 

em campo. As misturas investigadas, em grande parte, estão de acordo com a metodologia. Mas 

é imprescindível a análise do parâmetro G, em conjunto com α e κ. Os parâmetros de Bastos et 

al. (2017) e Ferreira (2016) são importantes para estabelecer os níveis de tráfego a partir das 

misturas asfálticas, as quais M1, M3 e M4 podem ser aplicadas para tráfego médio (FN >100 e 

κ < 2,5) e M2 para tráfego pesado (FN >300 e κ < 2,0).  

As faixas granulométricas e as porcentagens limites de FAD e CI propostas poderão 

ajudar na escolha da curva de projeto elaborada pelo método de seleção granulométrica FAD. 

Pode-se proporcionar um adequado e maior intertravamento granular resistente à deformação 

permanente.  

O PDI realizado pelo software iPas2 forneceu resultado (ISI) bem correlacionado 
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com a porosidade FAD e com o FN. Ou seja, a análise da estrutura interna granular foi capaz 

de identificar as misturas com bom comportamento mecânico no laboratório, embora considere-

se necessário um maior banco de dados de misturas para conclusões mais assertivas.  

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Ao longo desta pesquisa buscou-se, dentro do possível, abranger a influência e a 

relação dos diversos materiais que compõem as misturas asfálticas visando melhorar a 

resistência à deformação permanente. Julga-se ter contribuído metodologicamente para a 

avaliação e a escolha da melhor curva granulométrica possível para combater este defeito 

especificamente. Não obstante as análises e correlações encontradas, ainda há diversos pontos 

que merecem ser investigados, pois trata-se de um problema complexo no qual pesquisas 

adicionais contribuirão para a compreensão do que é necessário para a melhor composição 

granulométrica. Assim, sugere-se como trabalhos futuros as seguintes pesquisas:  

 

 Incorporar as características de forma (grau de esfericidade) dos agregados, de modo a 

expandir ou estreitar a proporção 30/70 a 70/30 do fator de empacotamento, na 

metodologia FAD para o cálculo da porosidade;  

 Investigar a partir dos parâmetros granulométricos FAD e FAD-CI, as misturas com 

asfalto modificado ou adição de polímeros, verificando o impacto nos resultados de FN;  

 Investigar a influência dos parâmetros granulométricos FAD e FAD-CI na resistência à 

fadiga das misturas asfálticas;  

 Validar a metodologia FAD também considerando uma base de dados de campo; 

 Estudar a composição dos elementos químicos de diferentes agregados minerais nas 

misturas visando conhecer melhor as respectivas influências na deformação permanente 

de misturas.  
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APÊNDICE A – ANÁLISE DAS MISTURAS QUE VARIAM APENAS À 

PROPORÇÃO FAD-CI E À INTERATIVIDADE COMPOSTA DE AGREGADO 

GRANÍTICO E LIGANTE 30-45  

 

A Figura 52 é uma análise adicional do banco de dados cujas misturas possuem 

como única diferença a interatividade entre os agregados. As correlações e as análises 

encontradas na Figura 53 são semelhantes às do subitem 4.4.2 para esse grupo de misturas. 

 

Figura 52 – Misturas com agregado granítico e ligante 30-45 que diferem somente na 

proporção FAD/CI e na interatividade 

 

Características em comum das misturas: 

Origem mineralógica: Granítica; Tipo de ligante: 30-45; Dosagem: Superpave 

 

Misturas FN η 
Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 
(%) 

Ag. FAD 
(%) 

Ag. CI 
(%) 

Ferreira (2016) 

α G κ 

M39 169 49 4,75 - 1,18 1,4 0,89 0,34 27 43 30 0,4 0,7 2,0 

M40 213 43 4,75 - 2,36 1,9 0,39 0,26 9 59 31 0,3 1,2 2,0 

M47 166 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,2 

M48 220 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,3 

M49 177 43 4,75 - 2,36 1,9 0,37 0,34 9 59 31 0,3 1,6 2,2 

          Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As misturas M40, M47 a M49 têm a mesma interatividade (4,75 – 2,36mm) e os 

outros parâmetros FAD e FAD-CI com valores semelhantes ou iguais, resultando FNs 

aproximados (Figura 52). De fato, a M43 possui 27% de agregados flutuantes e 43% na FAD, 

além disso a interação é com as aberturas de peneiras menores 4,75 – 1,18mm. Desse modo, 

grande parte dos agregados não desempenha combate a resistência à deformação permanente, 

pois diminuem os pontos de contato e causam uma desestabilidade na estrutura granular. Logo, 

apesar de conter mais uma peneira interagindo, a mistura M43 possui mais agregados 

flutuantes, onde o FN resulta próximo aos demais. Isso mostra a importância do intertravamento 
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entre dos agregados influenciando diretamente no FN. A Figura 53 apresenta a correlação dos 

parâmetros.  

 

Figura 53 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas com agregado 

granítico e ligante 30-45 que variam à proporção FAD e à interatividade 

    

(a)                                                                               (b) 

    

(c)                                                                               (d) 

    

(e)                                                                               (f) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Para misturas com mesma origem de agregado mineral e mesmo ligante é 

necessário se observar as interações e a fração de agregados dentro e fora da FAD para analisar 

o FN. As análises dos demais parâmetros são semelhantes ao subitem 4.4.2.  
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APÊNDICE B – MISTURAS COMPOSTAS DE AGREGADO BASÁLTICO DA 

EMPRESA CCR QUE DIFEREM COM RELAÇÃO À PROPORÇÃO FAD-CI, À 

INTERATIVIDADE FAD E AO LIGANTE ASFÁLTICO  

 

A Tabela 28 é uma análise adicional das misturas que diferem com respeito à 

proporção FAD/CI, à interatividade FAD e ao ligante asfáltico. As correlações e as análises 

encontradas a partir da Tabela 28 são semelhantes às do subitem 4.5 para esse grupo de 

misturas. 

Como se sabe, as análises das misturas da CCR são feitas separadamente porque 

foram submetidas a um estado de tensão superior as demais, conterem 1,5% de cal e com 

temperatura de 54,6ºC.  

 

Tabela 28 – Misturas da CCR com agregado basáltico que diferem na interatividade FAD e no 

ligante asfáltico 

Misturas 
Tipo de 

ligante 
FN η 

Interatividade 

FAD (mm) 
PGF FR RAF 

Ag. Flu 

(%) 

Ag. FAD 

(%) 

Ag. CI 

(%) 

M31 30-45 252 54 4,75 - 2,0 1,2 1,4 1,0 17 46 37 

M32 50-70 126 54 4,75 - 2,0 1,2 1,4 1,0 17 46 37 

M33 30-45 307 41 12-5 - 2,0 2,3 1,1 1,1 0 70 30 

M34 50-70 44 41 12,5 - 2,0 2,3 1,1 1,1 0 70 30 

M35 30-45 427 47 4,75 - 2,0 1,7 1,1 1,2 2 62 37 

M36 50-70 170 47 4,75 - 2,0 1,7 1,1 1,2 2 62 37 

M37 50-70 186 66 2,6 - 1,18 1,1 0,7 0,3 59 22 19 

M38 50-70 70 66 2,6 - 1,18 1,1 0,7 0,3 59 22 19 

             Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 

Os resultados dos parâmetros FAD e FAD-CI de cada mistura com origem de 

agregado basáltica (Figura 54) se assemelham ao comentado no subitem 4.5 com agregado 

granítico. O destaque são os resultados de FN maiores com agregado basáltico se comparadas 

com granítico.  

 

Figura 54 – Correlações entre os parâmetros FAD e FAD-CI de misturas da CCR com 

agregado basáltico que diferem na interatividade FAD e no ligante asfáltico  
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   (c)      (d)    

    

  (d)       (e)    

Fonte: elaborada pelo autor. 

Constata-se que somente a origem do agregado mineral pode resultar em FN 

diferentes, mas com porosidades iguais ou próximas. Os resultados das correlações também são 

semelhantes ao já mencionado no subitem 4.5., i e., as misturas com distintas origens de 

agregado mineral diminuem os valores das correlações.  
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