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Resumo da Tese submetida ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Pernambuco como parte dos requisitos para a obtenção do título de 

Doutor em Engenharia Civil. 

ANÁLISE DA ADERÊNCIA PNEU-PAVIMENTO EM RODOVIAS DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO E DA PARAÍBA COM ELEVADO ÍNDICE DE ACIDENTES  

Cláudia Azevedo Pereira 

Fevereiro de 2010 

Orientador: Ivaldo Dário da Silva Pontes Filho 

Co-orientador: Jorge Barbosa Soares 

As más condições das rodovias brasileiras, aliadas à imprudência dos motoristas são alguns 

fatores que acarretam na grande ocorrência de acidentes nas rodovias brasileiras. Assim, é 

importante identificar fatores que possam contribuir para uma melhor segurança viária. O 

presente trabalho busca contribuir focando na questão da aderência pneu-pavimento, 

especificamente buscando medidas de atrito, textura e drenabilidade. Para estas medidas 

foram usados os ensaios de pêndulo britânico, mancha de areia e drenômetro, em pontos da 

BR 101 e BR 232 em Pernambuco, e da BR 230 na Paraíba. Posteriormente avaliou-se o IFI 

(International Friction Index), possibilitando mostrar que as condições das referidas rodovias, 

com relação a este parâmetro de aderência pneu-pavimento, estão presentes em grande parte 

dos trechos, deficitárias. Constatou-se ainda a dificuldade de se obter um modelo estatístico 

que evidenciasse a contribuição das condições das estradas, com relação à aderência pneu-

pavimento, na ocorrência dos acidentes. Por fim, analisou-se estas mesmas medidas em duas 

misturas no laboratório uma de CA (Concreto Asfáltico) convencional e outra de SMA (Stone 

Matrix Asphalt), verificando-se a dificuldade de obter uma correlação entre campo e 

laboratório, nestes parâmetros. Observa-se, contudo, um desempenho superior do segundo 

tipo de mistura no que diz respeito à aderência. Estas informações contribuem para a obtenção 

de importantes dados para a gerência de pavimentos e conseqüentemente para a minimização 

dos acidentes gerados pelo fator rodovia.

Palavras Chaves: Pavimentos, Aderência, Microtextura, Macrotextura, Misturas Asfálticas, 

Segurança Viária.
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Abstract of Dissertation submitted to the Pos Graduation Program in Civil Engineering of 

Federal University of Pernambuco as a partial fulfillment of requirements for the degree of 

Doctor in Civil Engineering. 

ANALYSIS OF PAVEMENT SKID RESISTANCE IN HIGHWAYS OF THE STATE

OF PERNAMBUCO AND PARAIBA WITH HIGH CAR ACCIDENT RATES  

Cláudia Azevedo Pereira 

February 2010 

Advisor: Ivaldo Dário da Silva Pontes Filho 

Co-advisor: Jorge Barbosa Soares 

The bad conditions of roads along with driver’s imprudence in Brazil are some of the factors 

that lead to the high rate of car accidents in Brazilian roads. It is important to identify factors 

that may contribute to increase road safety. This study seeks to contribute to the pavement 

skid resistance by measuring friction, texture and drainability. These parameters were 

obtained through the following tests: British pendulum, sand patch, and outflow meter, 

respectively, in points of the national highways BR 101 and BR 232, in Pernambuco, and BR 

230 in Paraiba. Then, the International Friction Index (IFI) was evaluated showing unsafe 

conditions of those roads regarding tire-pavement friction. It was difficult to obtain a 

statistical model illustrating the contribution of the tire-pavement interface to car accidents. 

Finally, the same parameters were used to evaluate two asphalt mixtures in the laboratory, a 

conventional HMA (Hot Mix Asphalt), and a SMA (Stone Matrix Asphalt). The results also 

indicate the difficulty in obtaining a correlation between laboratory and field for these 

parameters. Despite this difficulty, the SMA mixture presented superior performance with 

respect to skid resistance compared to the HMA. This information contributes to the 

collection of relevant data to pavement management systems and consequently to reduce the 

number of accidents caused by factors related to the roadway.

Keywords: Floors, Adherence, Microtexture, Macrotexture, Asphalt Mixtures, Road safety.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. TEMA 

O Brasil possui dimensões continentais e tem seu sistema de transporte apoiado 

principalmente no modelo rodoviário. Desta forma, medidas que melhorem a qualidade da 

infraestrutura do sistema viário refletem diretamente na economia do país. 

Um dos fatores que preocupa cada dia mais é a falta de segurança nas estradas brasileiras. 

Segundo SANTIAGO e AZEVEDO (2007), um estudo feito pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas), com base em dados revisados pela Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), revelou que um caminhão se acidenta a cada cinco minutos nas estradas 

federais. De acordo com o IPEA, houve uma diminuição na quantidade de acidentes e um 

aumento no número de mortes o que indica que a gravidade dos desastres nas estradas 

aumentou. Para tentar frear esta tendência de crescimento de acidentes foi criada a lei seca 

que entrou em vigor no dia 20 de junho de 2008. Segundo dados da PRF, os reflexos dos 

dispositivos da lei seca no registro de acidentes e mortes nas estradas brasileiras já são 

perceptíveis. A quantidade de acidentes nas estradas federais do país, pela primeira vez no 

ano de 2008, passou a ser menor do que o registrado no ano anterior. O número de mortes 

também caiu após a mudança da legislação, que tornou mais rigorosas as punições para quem 

é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. De acordo com a PRF, enquanto maio 

de 2008 já havia apresentado crescimento de 12,8% no número acidentes na comparação 

como mesmo período de 2007, a partir de junho de 2008, quando a lei seca passou a vigorar, o 

mesmo índice passou a ser de -2,0%, quando comparado ao mesmo mês de 2007. O índice de 

mortes, que é o caso mais grave das situações, apresentou uma redução com a aplicação dos 

dispositivos desta lei. O valor passou a ser de -13,4% na comparação de 20 de junho a 31 de 

julho de 2008 com o mesmo período do ano anterior (www.agenciabrasil.gov.br). 

Entretanto, esta medida de endurecimento das leis não é suficiente, sozinha, para mudar uma 

situação que preocupa o mundo todo. Desta forma, vários estudos têm sido feitos para alertar 

a sociedade sobre o problema, como é o caso da pesquisa realizada pela Organização Mundial 

da Saúde e Banco Mundial. Neste contexto, são apresentados na Figura 1.1 dados sobre as 
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vítimas mortais no mundo que foram investigadas por esta pesquisa. SANTIAGO e 

AZEVEDO (2007) afirmam que, segundo dados do Ministério da Saúde, são registradas no 

país 35 mil mortes na área de transportes por ano nas estradas federais. Este número equivale 

a quatro mortes por hora, ou seja, uma a cada 15 minutos. Com isto, “o país tem um prejuízo 

anual de R$22 bilhões com acidentes de trânsito, que são gastos em perdas de produção, 

custos médicos, previdência social, custos legais, perdas materiais, despesas com seguros, 

custos com emergências, etc” (CNT, 2007). Existe ainda um custo que não pode ser 

contabilizado, que são as perdas emocionais e pessoais.   

Figura 1.1. Vítimas mortais no trânsito (por cada 100.000 habitantes) nas regiões da OMS, 
2002 (OMS e Banco Mundial, 2004 apud DETRAN – PE, 2004) 

Assim, fica claro que é necessário se tomar medidas capazes de evitar estes desastres, que são 

causados pela associação de vários fatores, como condições das rodovias, imprudência dos 

motoristas, condições climáticas, condições dos veículos, etc. Uma das medidas tomadas foi a 

lei seca, mencionada anteriormente. Outra atitude que pode minimizar estas ocorrências é a 

melhoria do aspecto “condição das rodovias”. Para que isto se torne possível, é importante 

identificar as principais falhas dos pavimentos e tentar propor medidas corretivas que possam 

solucionar o problema melhorando a segurança dos mesmos. 
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O presente trabalho visa analisar os principais trechos de ocorrência de acidentes em 

Pernambuco e na Paraíba em função da deficiência da aderência pneu-pavimento, fazer 

medições para identificar o desempenho dos respectivos pavimentos quanto ao atrito com os 

pneus dos veículos e, por fim, propor formas de minimizar este problema. São investigadas 

dosagens de misturas asfálticas, para este fim específico de melhoria da aderência. 

  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral dessa pesquisa é verificar quais as condições de aderência dos revestimentos 

asfálticos de algumas rodovias dos estados de Pernambuco e Paraíba e, com isto, propor 

soluções de misturas asfálticas que possam ter um desempenho melhor, diminuindo os fatores 

negativos que contribuem para acidentes no sistema de transporte rodoviário nestes estados. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificação dos locais com maiores índices de acidentes nos estados de Pernambuco 

e Paraíba; 

• Verificação das condições de aderência dos pavimentos nos locais críticos por meio de 

ensaios de campo; 

• Verificação das características existentes do pavimento ensaiado, tais como o tipo de 

revestimento existente;  

• Análise de misturas que possam ter um melhor desempenho com relação à aderência 

pneu-pavimento; e  

• Verificação das correlações existentes entre campo e laboratório. 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

O presente trabalho encontra-se organizado conforme descrito nos tópicos abaixo: 

• Capítulo 1: apresenta uma introdução contextualizando a tese e os objetivos da 

pesquisa, além da organização do trabalho;
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• Capítulo 2: traz a revisão bibliográfica, apresenta os conceitos sobre acidentes, 

aderência, pavimento, características físicas da via, medidas de textura e atrito no 

pavimento e discorre sobre os materiais utilizados em misturas asfálticas;

• Capítulo 3: apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, desde a escolha dos pontos 

a serem ensaiados, tais como seus métodos de ensaio e, por fim, a escolha da mistura a 

ser elaborada em laboratório com toda a sua caracterização;

• Capítulo 4: apresenta os resultados dos ensaios de campo e laboratório assim como 

toda a caracterização mecânica das misturas e materiais empregados na pesquisa;

• Capítulo 5: apresenta as conclusões desta pesquisa e traz sugestões para futuras 

pesquisas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

Segundo BERNUCCI et al. (2007), uma das primeiras estradas conhecidas no Brasil é o 

caminho aberto para ligar São Vicente ao Planalto de Piratininga em 1560. Contudo, as 

primeiras estradas, da forma como conhecemos atualmente, surgiram no Brasil no século XIX 

com a necessidade de escoamento dos produtos e o crescimento do intercâmbio comercial 

entre localidades e regiões. Em 1928, dá-se início à montagem da rede rodoviária nacional, 

através da inauguração de dois dos seus troncos principais, as rodovias Rio - São Paulo e Rio 

- Petrópolis. A malha rodoviária recebeu grandes investimentos que possibilitaram sua rápida 

expansão a partir da década de 30 (LIMA NETO et al., 2001). Outro fator determinante para a 

consolidação do transporte rodoviário foi a implantação da indústria automobilística em 

meados do século passado. Com a sua chegada, nas décadas de 50 e 60, o modal rodoviário 

passou a predominar no Brasil.  

Pode-se observar na Tabela 2.1 a extensão das rodovias pavimentadas e não pavimentadas por 

região entre os anos de 2002 e 2005.  Observa-se uma tímida evolução das rodovias 

pavimentadas em todas as regiões do país, sendo que as maiores expansões geralmente 

ocorreram nas rodovias estaduais. Nota-se ainda que as rodovias municipais representam 

grande parte da extensão das estradas e que geralmente não são pavimentadas. Este fato 

contribui para o baixo índice de pavimentação das rodovias brasileiras de uma forma geral, 

pois cerca de 10% de todas as rodovias são pavimentadas no país. Isto demonstra a grande 

necessidade de melhoria nos sistemas rodoviários para prover o Brasil de uma infraestrutura 

adequada e condizente com as necessidades perante as dimensões do país. 
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Tabela 2.1. Extensão, em km, das rodovias federais (FED), estaduais transitórias (ESTT) 
(estaduais coincidentes), estaduais (EST) e municipais (MUN) pavimentadas e não 

pavimentadas por região 2002 a 2005 (ANTT, 2006) 
 2002 2003 2004 2005 

FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN FED ESTT EST MUN 

N* 5919   265 3811 1019 6046 155 3832 1048 5991 356 7450 1048 6074 356 7450 1048 

7883  270 17824 64980 8338 270 18091 67877 8696 279 17903 67877 8586 279 17903 67877 

 NE* 17995 3811 25078 1129 17885 4000 25975 1165 18095 4319 29467 1165 18150 4254 29467 1165 

1610 2470 33040 326514 1703 2415 32421 321254 1936 1549 31689 321254 2000 1487 31689 321254

SE* 13618 7174 25688 11797 13649 7174 26416 12447 13721 7161 30190 12447 13728 7161 30190 12447 

1308 2095 14185 443028 1308 2095 13602 443380 1358 1980 13602 443380 1358 1980 13602 443380

S* 10350 3392 13355 6886 10592 3247 17805 7956 10578 3348 18636 7967 10586 3346 18636 7967 

826 1619 13822 286894 749 1590 7938 285906 805 1423 7955 285906 805 1423 7955 285906

CO* 9532 1776 10201 83 9569 1776 10925 102 9549 1865 12634 109 9611 1866 12634 109 

1950 2110 40259 163260 1950 2110 39357 163260 1981 2047 38815 163548 1901 2047 38815 163548

PE* 2476 47 2947 259 2476 47 2767 259 2507 60 3467 259 2484 83 3467 259 

111 12 3858 33675 111 12 2311 33675 102 - 2311 33675 102 - 2311 33675 

* N (Norte), NE (Nordeste), SE (Sudeste), S (Sul), CO (Centro oeste) e PE (Pernambuco) 

Pavimentadas 

Não pavimentadas 

Entretanto, a disponibilidade de rodovias pavimentadas no Brasil é ainda pequena. Em 2005 

eram cerca de 196,094 mil km pavimentados sobre um total de 1,610 milhão de km de 

rodovias. Soma-se a este fato a baixa qualidade da infraestrutura existente, cujo estado de 

conservação é avaliado como péssimo, ruim ou regular em 73,9% da sua extensão, e somente 

em 26,1% da malha as condições de conservação foram classificadas com ótima ou boa, como 

pode ser observado na Figura 2.1 (CNT, 2007).  
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Figura 2.1. Mapa rodoviário do Brasil (CNT, 2007) 

Com relação a matriz de transporte do país, pode-se dizer que é predominantemente 

rodoviária, com esta modalidade correspondendo a cerca de 96,2% da matriz de transporte de 

passageiros e a 61,1% da matriz de transporte de cargas (CNT, 2007). Estudos feitos pela 

COPPEAD e Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostram que a participação do 

setor de transportes na economia brasileira adiciona cerca de R$42 bilhões no PIB. Mesmo 

com tamanha importância, o setor ainda sofre com a falta de investimentos. 

Para auxiliar na manutenção e ampliação da infraestrutura de transportes, foi instituída, em 

2001, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente sobre a 
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importação e a comercialização de combustíveis. Entretanto, apesar do volume arrecadado 

entre 2002 e 2005, menos de 30% foram investimentos em transportes (BARTHOLOMEU, 

2006). 

Por outro lado, a produção de veículos e a melhoria na tecnologia dos mesmos, vêm 

crescendo rapidamente, como pode ser observado na Figura 2.2 Isto possibilita o 

desenvolvimento de velocidades cada vez mais elevadas, o que é incompatível com as 

condições dos pavimentos e, conseqüentemente, contribui para um aumento nos índices de 

acidentes. 

Figura 2.2. Produção de veículos no Brasil, vendas internas e exportações  
(ANFAVEA, 2007) 

De acordo com APS (2006), a combinação de camadas de rolamento confortáveis, veículos 

estáveis e pneus cada vez mais aderentes, induzem o motorista a praticar velocidades cada vez 

mais elevadas. Entretanto, se algum dos fatores citados ou até mesmo a junção deles deixa de 

manter o veículo em segurança, existe alta possibilidade de ocorrência de acidentes. Destes 

fatores citados acima, um dos que mais tem apresentado problemas é a condição do 

pavimento, além da imprudência dos motoristas. 
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Sobre a imprudência dos motoristas, a lei seca tem contribuído para diminuir este fator, além 

de ajudar a conter as estatísticas de acidentes de trânsito. Os dois primeiros meses da lei de 

tolerância zero ao álcool geraram economia aos cofres do Brasil. A diminuição dos acidentes 

fatais nas estradas permitiu que o país deixasse de gastar R$ 48,4 milhões nos 60 dias 

posteriores a implantação da lei. Desde que a lei entrou em vigor, o número de mortes nas 

rodovias federais de todo o Brasil caiu 12,7%. De 20 de junho a 19 de agosto de 2007 

morreram 1.250 pessoas. No mesmo período de 2008 foram 1.091 óbitos. Também reduziram 

os casos de acidentes com vítimas fatais, passando de 998 para 862, o que representa queda de 

13,6%. A cada morte evitada no trânsito, o governo economiza R$ 467 mil e cada acidente a 

menos com feridos gera uma economia de R$ 96 mil, conforme estudo do IPEA. Um acidente 

sem feridos custa R$ 19 mil. São valores altos para qualquer economia mundial. O motorista 

brasileiro deve compreender que a simples mudança de comportamento pode representar 

investimentos expressivos no bem-estar da sociedade, na infraestrutura viária e no 

aparelhamento das polícias (ABIN, 2008). 

Com relação às estradas brasileiras, sabe-se que são inseguras e que os números de acidentes 

e mortes são muito elevados. Comparando-se com estatísticas internacionais, percebe-se a real 

dimensão do problema. O número de mortes por km de rodovia pavimentada e policiada no 

Brasil é muito maior do que aquele identificado nos países ricos – de 10 a 70 vezes superior. 

Estes dados estão apresentados na Figura 2.3. O problema fica mais evidente quando verifica-

se que os acidentes de trânsito no Brasil são o segundo maior problema de saúde pública do 

país, só perdendo para a desnutrição. Além disso, 62% dos leitos de traumatologia dos 

hospitais são ocupados por acidentados no trânsito (CNT, 2006). 

Figura 2.3. Comparação dos índices de mortes nas estradas (1996) por 1000km de rodovia 
(CNT, 2006) 
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Segundo dados da CNT (2006), em Pernambuco ocorreram 4.037 acidentes nas rodovias 

federais policiadas no ano de 2005. Alguns dados sobre a ocorrência de acidentes nas 

rodovias federais do país como um todo podem ser observados nas Tabelas 2.2 e 2.3. 

Tabela 2.2. Número de acidentes ocorridos nas rodovias federais policiadas, por gravidade do 
acidente (ANTT, 2006) 

Gravidade do acidente 2001 2002 2003 2004 2005 
Com vítimas 35.691 38.032 38.535 40.771 42.128 
Sem vítimas 66.885 70.993 66.497 71.686 67.118 

Total 102.576 109.025 105.032 112.457 109.246 

Tabela 2.3. Número de pessoas envolvidas em acidentes ocorridos nas rodovias federais 
policiadas, por gravidade (ANTT, 2006) 

Gravidade do acidente 2001 2002 2003 2004 2005 
Mortos - 6.312 5.780 6.119 6.392 
Feridos - 60.909 60.326 66.117 69.407 
Ilesos - 437.939 364.248 385.173 354.512 
Total - 505.160 430.354 457.409 432.316 

A situação de insegurança nas estradas brasileiras que foi apresentada anteriormente piorou de 

1995 a 1998. A pequena redução nos acidentes, observada na Figura 2.4, no período de 1997 

a 1998 pode ser atribuída à introdução do Código Nacional de Trânsito (CNT). 

Figura 2.4. Número de acidentes por km de rodovia (CNT, 2006) 

Segundo NODARI (2003), um dos maiores responsáveis pelos acidentes é o fator humano, 

em seguida vem o fator viário ambiental e por último o fator veículo. APS (2006) mostra 

ainda que além destes fatores, pode ocorrer a associação de mais de um deles, conforme 

observado na Figura 2.5. Entretanto, estes dados não são precisos, pelo fato de existir uma 

grande dificuldade na coleta de dados de acidentes.
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Figura 2.5. Fatores contribuintes de acidentes (APS, 2006) 

Os acidentes podem ser considerados como “um evento não intencional que resulta em danos 

materiais e/ou pessoais e que envolvem usuários, veículos e obstáculos físicos” e os 

incidentes são eventos que poderiam causar danos à pessoa, ao patrimônio ou ainda ao 

ambiente, mas isso ainda não ocorreu (MON-MA, 2005).  

FERREIRA (2002) também afirma que os acidentes são a conjunção de vários fatores como: 

humanos, características ou defeitos dos veículos, as rodovias e seus respectivos ambientes. E 

em estudos realizados nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, LUM e REAGEN (1995) apud 

FERREIRA (2002) identificaram que a responsabilidade dos acidentes pode ser distribuída 

entre os agentes envolvidos atribuindo-lhes índices, conforme apresentado na Figura 2.6. 

Estes índices são apresentados em função das causas isoladas e da intersecção entre as causas. 
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Figura 2.6. Fatores envolvidos na ocorrência de acidentes e seus índices de responsabilidade 
(FERREIRA, 2002) 

Com todos estes dados pode-se observar que a qualidade do pavimento, assim como as 

características geométricas da via têm grande importância e influência na segurança do 

usuário do sistema viário. Segundo NODARI (2003), estudos avaliando os benefícios à 

segurança decorrente da melhoria da resistência à derrapagem verificam reduções de 25 a 

54% no número total de acidentes. Considerando apenas os acidentes com pavimento 

molhado, os percentuais de redução de acidentes são ainda mais expressivos, variando de 47 a 

83%. Por isto, é fundamental que se compreenda as características de aderência da camada de 

rolamento. 

KOKKALIS e OLYMPIA (1998) mostraram que um aumento de 10% na resistência a 

derrapagem pode gerar uma redução de 13% dos níveis de acidentes em pistas molhadas. Os 

autores apresentaram um gráfico onde conseguem correlacionar os índices de acidentes com 

as medidas do pêndulo britânico e da mancha de areia, este gráfico pode ser observado na 

Figura 2.7.  
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Figura 2.7. Correlação dos níveis de acidentes em pavimentos molhados com os valores de 
atrito e textura (KOKKALIS e OLYMPIA, 1998)

No eixo das ordenadas observa-se a variação da taxa de acidentes em pavimentos molhados, 

expresso em acidentes por 1.000.000 de veículos por km. E no eixo das abscissas observam-se 

as medidas de macrotextura HS (Height Sand), em mm. Pode-se verificar que a medida que os 

valores de atrito, expressos em BPN (British Pendulum Number) diminuem, ocorre um 

aumento na taxa de acidentes. A mesma coisa pode-se dizer das medidas de macrotextura, ou 

seja, a medida que elas aumentam, a taxa de acidentes diminui para um mesmo valor de atrito 

(BPN). 

Entretanto, estes valores e modelos não podem ser considerados válidos para a realidade das 

rodovias estudadas neste trabalho, pois a localidade e a sazonalidade influenciam muito nesta 

relação. Um exemplo pode ser observado na Figura 2.8, que apresenta o efeito que o filme de 

água (expresso em in = polegada) que se forma na pista causa no atrito, de acordo com a 

situação de cada pneu. 
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Figura 2.8. Variação do atrito em função da lâmina d’água (TRB, 2009) 

Pode-se observar que a medida que a lâmina d’água vai aumentando o atrito diminui. A 

situação agrava-se ainda mais quando as condições dos pneus são desfavoráveis e não 

conseguem expelir a película de água que se forma entre o pneu e o pavimento. 

2.2. ADERÊNCIA 

A aderência pneu-pavimento é geralmente verificada pelo coeficiente de atrito existente nesta 

interação. A força de atrito ocorre quando um corpo sólido desliza sobre outro e 

conseqüentemente surge uma força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos. 

Do ponto de vista microscópico as superfícies em contato são irregulares. Os átomos 

existentes nestas superfícies em contato interagem com forças interatômicas e a resultante 

tangencial dessas interações, quando ocorre o movimento relativo entre as superfícies, é 

chamada força de atrito (RAMALHO et al., 1979). Contudo, a aderência também é composta 

pela parcela proveniente da textura do pavimento. Portanto, entende-se como aderência pneu-

pavimento a junção das características de atrito e textura. 

Se a força aplicada não for suficiente para colocar o corpo em movimento, a força de atrito é 

chamada força de atrito estático, sendo sua constante de proporcionalidade o coeficiente de 

atrito estático (μe). No caso de ocorrer movimento entre as superfícies, aparece a chamada 

força de atrito cinético, que tem sentido contrário ao do movimento e apresenta o coeficiente 
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de atrito cinético (μc) (SANTOS, 2004). O fator atrito é determinante na segurança do 

pavimento, principalmente nos aeroportuários. 

O valor do atrito no rolamento pode variar de acordo com a velocidade do veículo e com o 

tipo do pneu, como pode ser observado na Figura 2.9, onde são levados em consideração dois 

tipos diferentes de pneus, o diagonal e o radial. A diferença básica entre um tipo de pneu e 

outro é que o diagonal possui a carcaça constituída de lonas têxteis cruzadas umas em relação 

às outras, já o radial possui as lonas dispostas paralelamente no sentido radial. 

Figura 2.9. Variação do coeficiente de atrito ao rolamento com a velocidade, para as mesmas 
cargas e pressão de enchimento dos pneus  

(WONG, 2001 apud RODRIGUES FILHO, 2006)  

Segundo RODRIGUES FILHO (2006), alguns autores mostraram que as forças normais que 

se desenvolvem na área de contato do pneu com o pavimento não se distribuem de maneira 

uniforme, mas, considerando-se valores médios, é possível escrever a equação da seguinte 

forma: 

            (2.1) 

Onde: 

P: carga de roda; 

p: pressão do pneu; 

A: área de contato. 

ApP ×=
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RODRIGUES FILHO (2006) salienta que devido as propriedades viscoelásticas da borracha, 

a distribuição das pressões na área de contato com o solo muda, a medida que o pneu gira. 

Desta forma, existe um deslocamento da força vertical resultante para frente, em relação ao 

centro da roda, se opondo à rotação do pneu. Como existe a ação da tração no eixo da roda, a 

rotação continua sendo mantida e forma-se, na área de contato, uma força horizontal com 

mesma grandeza e de sentido contrário. A força oriunda da deformação da banda de rodagem 

é denominada resistência ao rolamento da roda, e pode ser observado na Figura 2.10, sendo 

seu valor obtido pela equação 2.2, que é obtida através da conservação do momento em torno 

do eixo.   

   

           

(2.2) 

      

Onde:   

Fr: resistência ao rolamento; 

e: distância horizontal entre o eixo da roda e o centro de pressão da área de contato; 

r: raio do pneu carregado; 

N: força normal. 

Figura 2.10. Esquema de forças (RODRIGUES FILHO, 2006) 

r

e
NFr ×=

0=ΣM

eNrFr ×=×
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De acordo com PONCINO (2001) apud SANTOS (2004), o coeficiente de atrito pode ser 

dividido em duas categorias: 

• Coeficiente de atrito longitudinal; 

• Coeficiente de atrito transversal. 

O coeficiente de atrito longitudinal está relacionado à força que se desenvolve na área de 

contato pneu-pavimento quando se arrasta uma roda travada por meio de um veículo trator, 

enquanto o coeficiente de atrito transversal está relacionado à força perpendicular ao plano de 

rotação da roda, quando esta circula com ângulo em relação à sua direção de avanço. Este 

coeficiente é característico em uma derrapagem (SANTOS, 2004). 

Segundo SANTOS (2004), existem ainda dois mecanismos responsáveis pelo atrito entre o 

pneu e o pavimento, que podem ser vistos na Figura 2.11. 

Figura 2.11. Mecanismos de força de atrito (SILVA, 2008)  

De acordo com APS (2006), no meio rodoviário, assume-se que o coeficiente de atrito pneu-

pavimento é composto pela soma de duas parcelas, a primeira que é o atrito em função da 

adesão e a segunda que é o atrito devido à perda por histerese, como pode ser observado na 

equação 2.3. A combinação deste comportamento é conseqüência da viscoelasticidade da 

borracha, sendo apresentado na perda de energia pela geração de calor em função dos 

movimentos intermoleculares. 
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            (2.3) 

Onde: 

μd: coeficiente de atrito devido ao deslizamento;

 μa: coeficiente de atrito devido à adesão;

 μh: coeficiente de atrito devido à histerese. 

Segundo RODRIGUES FILHO (2006), o que provoca o deslizamento do pneu sobre o 

pavimento é a força de tração que se desenvolve a partir do torque de frenagem aplicado ao 

eixo da roda na banda de rodagem. Ainda de acordo com o autor, quando um bloco de 

borracha desliza sobre uma superfície dura e lisa, forças adesivas surgem na interface entre as 

duas superfícies. A grandeza destas forças depende do tempo de contato, do tipo de borracha e 

da microtextura do pavimento. Quanto maior a velocidade de deslocamento, menores serão as 

perdas por adesão.  

As perdas por histerese são aquelas resultantes da deformação que ocorre na borracha do 

pneu, quando a banda de rodagem desliza sobre as irregularidades da pista. Elas estão 

relacionadas à macrotextura do pavimento, enquanto a microtextura da superfície, a 

temperatura e a velocidade de deslocamento influenciam na perda por adesão (SILVA, 2005). 

A diferença básica entre microtextura e macrotextura pode ser observada na Figura 2.12 e será 

melhor abordada em seção posterior do presente trabalho.  

Figura 2.12. Ilustração de micro e macrotextura (RODRIGUES FILHO, 2006) 

Uma boa microtextura favorece o rompimento da película de água presente entre o pneu e a 

superfície das asperezas do pavimento. Em trechos como curvas, rampas, cruzamentos, 

had μμμ +=
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rotatórias, etc, é indispensável uma boa microtextura, pois a “perfuração” da película de água 

deve ocorrer em qualquer que seja a velocidade do carro, para que a segurança não seja 

comprometida. Já a macrotextura é importante para favorecer a drenagem da lâmina d’água 

encontrada na interface pneu-pavimento (BROSSEAUD, 2006). 

Segundo RODRIGUES FILHO (2006), a resistência ao rolamento de um pneu é causada, 

principalmente, pela ação da histerese, devido às propriedades viscoelásticas do material do 

qual o pavimento é constituído. Alguns resultados experimentais mostram que as perdas 

verificadas no rolamento de um pneu, entre as velocidades de 120 a 150km/h, são de 90 a 

95% em função da histerese; de 2 a 10% em função do atrito entre as superfícies do pneu e do 

pavimento; e 1,5 a 3,5% relativas à resistência do ar.  

A resistência ao rolamento é afetada por alguns fatores como: a estrutura do pneu (construção 

e materiais) e as condições de operação (pressão de enchimento, velocidade, temperatura e 

superfície de rolamento). Com relação aos fatores que mais afetam a resistência ao 

deslizamento, eles podem ser divididos em dois grupos, segundo APS (2006). O primeiro 

grupo abrange: 

• Agregados; 

• Natureza ou textura da superfície; 

• Presença de água principalmente devido às condições climáticas, chuvas e neve; 

• Geometria da via; 

• Características dos pneus; 

• Velocidade do veículo; 

• Intensidade do tráfego. 

O segundo grupo engloba: 

• Tipo de revestimento; 

• Métodos de construção e manutenção da via; 

• Temperatura; 

• Sistema de freios e suspensão do veículo; 

• Carga por roda; 

• Presença de óleo na camada de rolamento. 
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Ainda segundo APS (2006), pesquisas realizadas nos EUA indicaram que, aproximadamente, 

14% de todos os acidentes fatais com automóveis ocorreram sob condições de pista molhada. 

Além disso, a freqüência de acidentes, de uma maneira geral, em pistas molhadas é quatro 

vezes superior àquela que ocorre em pistas secas. 

Segundo FERREIRA (2002), através de estudos realizados na França, descobriu-se que a 

ausência de aderência na interface pneu-pavimento foi a responsável direta por 7% dos 

acidentes rodoviários ocorridos no país, dos quais cerca de 2% poderiam ser evitados caso os 

coeficientes de atrito fornecidos pela pista correspondessem pelo menos aos valores mínimos 

aceitáveis. A aderência deve ser garantida em toda a via, para que o usuário possa executar 

sua trajetória com segurança, mas principalmente em pontos críticos, como curvas, 

interseções e proximidades de perímetros urbanos. 

2.3. PAVIMENTO 

Segundo FERREIRA (2002), as ocorrências de acidentes raramente são influenciadas 

somente pelas características de um revestimento. Acidentes são resultados da combinação de 

elementos desfavoráveis, tais como condições do veículo e do motorista. Entretanto, vários 

estudos mostram que, melhorando a aderência, pode-se reduzir a gravidade de um acidente, 

quando o mesmo não pode ser evitado. 

O comportamento da superfície de uma pista, sob o aspecto da aderência, pode ser descrito 

pela textura do revestimento do pavimento (FERREIRA, 2002). Alguns autores afirmam que 

a textura possui uma importante ação no atrito a altas velocidades e em pistas molhadas, 

demonstrando haver correlação entre a textura do revestimento e os índices de derrapagem 

(MEURER, 2001 apud FERREIRA, 2002).  

Em pista molhada o atrito disponível é bastante inferior àquele encontrado quando a pista está 

seca. Isto acontece devido à dificuldade de se expulsar completamente a água que se encontra 

entre o pneu e a superfície do pavimento. A fina película da água que permanece na área de 
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contato reduz consideravelmente a adesão, que é parcela importante da resistência à 

derrapagem (RODRIGUES FILHO, 2006).  

Com o aumento da velocidade, a situação tende a ser agravada, pois o tempo de contato da 

banda de rodagem com o pavimento se reduz, diminuindo, também, o tempo disponível para 

que o processo de expulsão da água se complete (RODRIGUES FILHO, 2006). Esta situação 

pode ser ilustrada na Figura 2.13, onde se mostra a evolução do coeficiente de atrito com a 

mudança da velocidade de uma aeronave, este exemplo salienta o problema da falta de atrito 

frente às altas velocidades. 

Figura 2.13. Efeito da pista molhada e seca sobre o coeficiente de atrito  
(RODRIGUES FILHO, 2006) 

Alguns autores consideram que existem quatro escalas de textura, são elas: microtextura, 

macrotextura, megatextura e irregularidades. Entretanto, as definições da ASTM E867 sobre a 

textura dos pavimentos não fala em megatextura, e são apresentadas como: 

• Microtextura: desvios da superfície de um pavimento com relação a uma superfície 

verdadeiramente plana, com dimensões de comprimento de onda e amplitudes 

inferiores a 5mm; 

• Macrotextura: desvios da superfície de um pavimento com relação a uma superfície 

verdadeiramente plana, com dimensões de comprimento de onda e amplitudes que 

variam de 5mm até uma dimensão que não interfira mais na interação pneu-

pavimento; 
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• Irregularidade: desvios da superfície de um pavimento com relação a uma superfície 

verdadeiramente plana, com dimensões características que afetam a dinâmica do 

veículo e a qualidade do rolamento. 

De maneira resumida, pode-se dizer que a microtextura corresponde a aspereza ou rugosidade 

da superfície individual dos agregados que compõem a mistura asfáltica ou o Concreto de 

Cimento Portland (CCP) e não pode ser observada a olho nu. A macrotextura corresponde ao 

tamanho do agregado, à faixa granulométrica, aos vazios existentes na mistura, e a 

configuração geométrica individual do agregado. A megatextura está ligada aos desvios da 

superfície do pavimento decorrentes de fatores como a formação de trilha de roda, panelas, 

remendos, perda de agregado na superfície e também às juntas e fissuras de maiores 

dimensões. E por fim, a irregularidade afeta a resistência ao rolamento, a dinâmica do veículo, 

a qualidade ao rolamento e o custo operacional dos veículos (LAY, 1998). 

BROSSEAUD (2006) afirma que as características de textura do pavimento podem ser 

consideradas como tendo as dimensões apresentadas na Tabela 2.4.  

Tabela 2.4. Classificação de textura (BROSSEAUD, 2006) 

Domínio 
Intervalo de dimensões Método de 

medida 
Fatores de 
influência 

Função no 
desempenho Vertical Horizontal 

Microtextura 0 – 0,2mm 0 – 0,5mm 
(métodos de 
laboratório 
– pesquisa) 

Agregado 
Dosagem 

Aderência 

Macrotextura 0,2 – 10mm 0,5 – 50mm PMT/PMP 
Dosagem 
Execução 

Aderência 
Visibilidade Ruído 

Megatextura 1 – 50mm 50 – 500mm MLPM 
Dosagem 
Execução 

Aderência 
Visibilidade Ruído 

Irregularidade 
(ondas curtas)

1 – 20mm 0,5 – 5m APL 
Dosagem 
Execução 

Aderência Conforto 

Irregularidade 
(ondas médias)

5 – 50mm 5 – 15m APL 
Execução 

Camadas de 
base 

Aderência Conforto 

Irregularidade 
(ondas longas) 

10mm – 20cm 15 – 50m APL 
Execução 

Camadas de 
base + subleito 

Conforto 

PMT: Profundidade Média de Textura (ensaio da mancha de areia) 
PMP: Profundidade Média de Perfil (ensaio contínuo com o equipamento Rugolaser) 
MLPM: Multiperfilômetro longitudinal 
APL: Análise do Perfil Longitudinal  
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Entretanto, a superfície resultante depende das características de micro e macrotextura 

conjuntamente. As combinações destas características podem resultar em quatro tipos de 

texturas que são: (i) rugosa e aberta; (ii) rugosa e fechada; (iii) polida e aberta; e (iv) polida e 

fechada, como pode ser observado na Figura 2.14 (APS, 2006). 

Figura 2.14. Tipos de superfície (APS, 2006) 

RODRIGUES FILHO (2006) afirma que a profundidade média da lâmina d’água necessária 

para provocar a hidroplanagem será maior quanto mais aberta for a macrotextura de um 

pavimento. A hidroplanagem ocorre quando existe uma película de água entre o pneu e o 

pavimento ocasionando a perda total do contato entre o pavimento e o pneu da aeronave ou 

carro. Nessas situações o controle direcional e de frenagem do veículo é ineficaz devido a 

força de atrito ser praticamente nula e insuficiente para manter a roda girando (RODRIGUES 

FILHO, 2006). 

Segundo RODRIGUES FILHO (2006), a declividade transversal do pavimento não tem efeito 

direto sobre o fenômeno da hidroplanagem, mas ela interfere na sua ocorrência em função da 

sua influência nas características de drenagem do pavimento. Outro fator que deve se atentar é 

a irregularidade da pista, que pode acarretar a formação de poças nas superfícies das rodovias.    

  

Uma condição importante para que se tenha uma aderência elevada é a eliminação da água 

que se encontra na área de contato entre o pneu e a superfície do pavimento. As texturas do 

revestimento e do pneu possuem a mesma função, auxiliam na expulsão da água (FERREIRA, 

2002). A superfície de contato pneu-pavimento tem grande influência na aderência, e quanto 
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maior esta superfície, maior será também a aderência. As variações das áreas de contato com 

relação à velocidade desenvolvida podem ser observadas na Figura 2.15.  

Figura 2.15. Evolução da superfície de contato pneu-pavimento em função da velocidade 
(pneu liso, revestimento com textura fechada e espessura da lâmina d’água de 1mm) 

(FERREIRA, 2002). 

A diferença entre duas superfícies diferentes de um pavimento pode ser vista na Figura 2.16. 

A imagem mostra um trecho de estrada de pista dupla onde cada faixa apresenta um 

comportamento perante a mesma precipitação de chuva. Cada faixa passou por um tipo de 

intervenção, situação muito típica no país, onde se faz o reparo por etapas. É nítida como a 

faixa da esquerda apresenta-se mais seca se comparada à faixa da direita, mostrando a 

influência que materiais diferentes podem ocasionar no desempenho da drenagem e da textura 

superficial do pavimento. 

  
Figura 2.16. Diferença entre duas superfícies diferentes de um pavimento



25 

2.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA VIA 

As características geométricas das vias têm influência na aderência do pneu-pavimento e 

também na ocorrência de acidentes. Traçados inadequados podem ser potencialmente 

perigosos, assim deve-se observar algumas condições de segurança nas fases de projeto, 

construção e manutenção das estradas para se proporcionar ao motorista condições seguras na 

condução do veículo.  

PEREIRA NETO (2007) salienta a existência de algumas análises indicando que uma das 

principais causas de acidentes envolvendo veículos longos é a utilização de uma infraestrutura 

projetada para veículos de porte pequeno, causando uma incompatibilidade do sistema. Este 

fator pode ocasionar problemas como invasão de faixas adjacentes, risco de colisão durante 

ultrapassagens, instabilidade lateral dos veículos, risco de colisão nas interseções em nível e 

risco de colisão em curvas. 

Desta forma, existem alguns parâmetros importantes para a elaboração de um projeto 

geométrico tais como os raios mínimos de curvatura horizontal, que são aqueles que 

percorridos em condições limites com a velocidade diretriz e a taxa máxima de superelevação 

admissível, proporcionam condições de segurança e conforto (PONTES FILHO, 1998). Um 

veículo em trajetória circular é forçado para fora da curva pela força centrífuga. Esta força é 

compensada pela componente do peso do veículo devido à superelevação da curva e pelo 

atrito lateral entre os pneus e a superfície do pavimento (PONTES FILHO, 1998). 

DANIEL et al. (2004) afirmam que a estabilidade dinâmica é considerada como critério 

principal no desenho das curvas horizontais. Esta se relaciona diretamente com a dinâmica da 

condução que é controlada pelas leis físicas do movimento de um veículo e envolve as 

propriedades do traçado e do pavimento da via pela qual ele circula. Este critério se baseia na 

diferença entre a oferta e a demanda de coeficiente de atrito entre o pneu e a superfície. Para 

uma condução segura, a oferta deve ser maior que a demanda.   

Outra característica que deve ser evitada, segundo APS (2006), é a tortuosidade. Devem ser 

priorizados traçados contínuos com adoção de curvas de raio longo concordadas com 
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tangentes curtas, com o objetivo de evitar o excesso de velocidade, o cansaço, sono do 

motorista e o ofuscamento noturno no cruzamento com outros veículos. 

Segundo PEREIRA NETO (2007), a diminuição do atrito longitudinal na interface pneu-

pavimento é um fator importante que deve ser considerado na frenagem em curvas 

horizontais, pois provoca distâncias de frenagem maiores do que nos trechos em tangente. 

Esta redução da força de atrito longitudinal ocorre devido ao surgimento de outra 

componente, na transversal, como reação à força centrífuga nos trechos em curva. A equação 

proposta por KREMPEL (1965) apud PEREIRA NETO (2007) estabelece relação entre os 

coeficientes destas duas forças, como mostram as equações 2.4 e 2.5. 

                                  (2.4) 

(2.5) 

Onde:  

fR: fator de atrito disponível na direção radial; 

fRmax: fator de atrito máximo na direção radial; 

fT:  fator de atrito disponível na direção tangencial; 

fTmax: fator de atrito máximo na direção tangencial, que corresponde ao valor máximo  

para efeito de projeto.  

Com relação às curvas verticais, devem-se evitar trechos de rampas longas que trafeguem 

veículos muito pesados. Embora muitas vezes esta situação se torne difícil de executar, devido 

às características do terreno. Por fim, deve-se salientar que a via deve oferecer condições 

adequadas de visibilidade para que o veículo consiga parar de maneira segura ao observar 

algum tipo de obstáculo. As distâncias de visibilidade são consideradas pelo DNER, atual 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como os padrões a serem 

proporcionados ao motorista, de modo que este não sofra limitações visuais diretamente 

vinculadas às características geométricas da rodovia e possa controlar o veículo a tempo.  
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O manual de projeto geométrico de rodovias rurais do DNER (1999) determina, como 

distância de visibilidade de parada (Dp) a distância mínima necessária para que um veículo 

possa parar antes de atingir um obstáculo em sua trajetória. Esta distância é a soma de duas 

parcelas: (i) distância percorrida pelo veículo durante o tempo de reação do motorista (D1) e 

(ii) distância percorrida pelo veículo durante a frenagem (D2).  

O cálculo da distância de visibilidade de parada utilizada pela AASHTO é determinado para a 

condição de frenagem com rodas travadas e pavimento molhado, ou seja, os coeficientes 

utilizados para a determinação do atrito longitudinal da interface pneu-pavimento são 

estabelecidos em favor da segurança. Entretanto, segundo PEREIRA NETO (2007), os 

elementos da geometria são tradicionalmente relacionados aos processos de frenagem, ao 

comportamento dos veículos nas curvas horizontais e aos processos de ultrapassagem. Esta 

prática tem recebido diversas críticas. O manual do DNIT utiliza equações equivalentes a 

propostas pela AASHTO até o seu manual de 1994 para a distância de visibilidade de parada, 

utilizando o parâmetro f, referente ao fator de atrito e admitindo um tempo de percepção e 

reação de 2,5 seg, conforme a equação 2.6 (PEREIRA NETO, 2007). 

            (2.6) 

Onde:  

D: distância de visibilidade de parada (m); 

V: velocidade do veículo (km/h); 

f: fator de atrito, estabelecido para a velocidade considerada; 

i: greide (m/m), sendo positivo no sentido ascendente e negativo no sentido 

descendente. 

2.5. MEDIDAS DE TEXTURA E ATRITO 

Um dos parâmetros importantes para a avaliação da aderência pneu-pavimento é o 

International Friction Index (IFI). Ele pode ser obtido através da realização de dois tipos de 

medidas sobre a superfície do pavimento, uma de atrito (FR) e outra de textura (Tx). Estas 
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técnicas devem ser homologadas ou homologáveis a partir de critérios estabelecidos em 

experimento internacional (ASTM E1960-98).  

Contudo, em 2007 esta norma apresentou algumas alterações sendo denominada ASTM 

E1960-07. Os princípios do método e as equações são as mesmas da versão anterior, a 

alteração foi em relação aos valores das constantes dos equipamentos utilizados nas equações. 

A partir desta versão, estas constantes devem ser obtidas por meio de calibração do 

equipamento escolhido para medir textura e atrito com os equipamentos CT-Meter (Circular 

Texture Meter) e DF-Tester (Dynamic Friction Tester). Para isto, de maneira resumida, são 

selecionadas dez superfícies com faixa de variação de valores de micro e macrotextura, e 

determinado o procedimento com o DF-Tester a 20km de acordo com ASTM E1911 para 

avaliação do atrito e MPD (Mean Profile Depth) para avaliação de textura. Entretanto, no 

Brasil, justifica-se o uso da norma na sua versão anterior de 1998 pois não existe no país 

nenhum equipamento do tipo DF-Tester. Desta forma, sugere-se que os órgãos federais, 

estaduais e municipais, a exemplo da ARTESP, validem o procedimento de 1998.  

Na versão de 1998, como existia uma diversidade de metodologias de ensaios para 

caracterização da superfície do pavimento, foi feito um estudo para se converter os diversos 

valores obtidos por esses diferentes equipamentos em IFI. Esta pesquisa foi desenvolvida pela 

Permanent International Association of Road Congress (PIARC). O IFI corresponde ao atrito 

de um veículo de passeio deslocando-se a 60km/h, com pneus lisos e rodas travadas, sobre 

pavimento molhado. O experimento foi feito com 47 equipamentos de medição procedentes 

de 16 países. Por meio destes equipamentos foram medidos 67 parâmetros diferentes, sendo 

33 de textura e 34 de atrito, o que resultou num banco de dados com mais de 15.000 valores 

numéricos, para diferentes tipos de superfícies, que foram utilizados para criar uma escala 

comum que quantificasse a aderência no pavimento molhado. Esta escala comum, baseada em 

medidas de atrito (F60) e de textura (Sp), foi denominada IFI (APS, 2006). 

Segundo WAMBOLD et al. (1986), a textura inadequada da pista é um dos fatores que mais 

contribui para acidentes devido a ação da via molhada em função da chuva. Por isto, é 

importante uma investigação mais precisa deste parâmetro.   
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Alguns ensaios possuem uma variabilidade sazonal. No verão, há um período seco que 

permite uma acumulação de partículas finas, resultando em perda de microtextura e 

macrotextura. Por causa da precipitação existente na primavera, os finos são lavados deixando 

uma superfície mais limpa (JAYAWICKRAMA e THOMAS, 1998). Assim, é importante se 

atentar para o tipo de ensaio a ser realizado e seus parâmetros. 

Com relação aos métodos de avaliação de textura e coeficiente de atrito correspondente, 

FERREIRA (2002) afirma que podem ser classificados basicamente em dois tipos: (i) 

métodos onde há o contato com a superfície (métodos de contato) e (ii) métodos onde não há 

a necessidade de contato para executar a avaliação (métodos de não contato), como pode ser 

observado nas Tabelas 2.5 e 2.6.  

Tabela 2.5. Métodos de contato para a avaliação da textura e do atrito  
(FERREIRA, 2002)

Método de 
Contato 

Denominação 
Medida 

de 
Textura 

Medida do 
Coeficiente 

de Atrito 

Grandeza 
Característica 

Unidade Emprego 

Perfilômetro De agulha Macro 
Via modelo 
de previsão 

D = altura 
média 

mm 
Laboratório 
ou campo 

Volumétrico 

Mancha de 
areia ou 

Mancha de 
graxa 

Macro 
Via modelo 
de previsão 

D = altura 
média 

mm 
Laboratório 
ou campo 

Fluxométrico Drenômetros Macro 
Via modelo 
de previsão 

Vazão 
cm3/s 
ou l/s 

Laboratório 
ou campo 

Pêndulo DPT e Leroux Micro 
*CAL ou 

*CAT 
NA = Nº de 

atrito 
BPN  

Laboratório 
ou campo 

Distância de 
Parada 

Veículos 
Padronizados 

Macro 
CAL Coeficiente 

de atrito 
Adimensional Campo 

Acelerômetro 
Acelerógrafo Macro CAL 

Coeficiente 
de atrito 

Adimensional 
Laboratório 
ou campo 

Dinamométrico 
IOWA 
NASA 

Stradógrafo 
Macro CAL 

Coeficiente 
de atrito 

Adimensional Campo 

Tribométrico Tribômetros Macro CAL e CAT 
Coeficiente 

de atrito 
Adimensional Laboratório 

(CAL) Coeficiente de Atrito Longitudinal 
(CAT) Coeficiente de Atrito Transversal 
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Tabela 2.6. Métodos de não contato para a avaliação da textura e do atrito  
(FERREIRA, 2002)

Método de Não 
Contato 

Denominação 
Medida 

de 
Textura 

Medida do 
Coef. 
Atrito 

Grandeza 
Característica

Unidade Emprego 

Perfilométrico a 
laser 

Rugolaser 
Macro 

e Micro 
CAL e 
CAT

D = altura 
média mm 

Laboratório 
e campo 

Esterofotogramétrico Estereofotografia
Macro 

e Micro 

Modelo 
de 

previsão 
Nº Código Adimensional

Laboratório 
e campo 

2.6. MÉTODOS PARA MELHORAMENTO DA TEXTURA E DA DRENAGEM 

SUPERFICIAL 

Segundo FERREIRA (2002), existem vários tipos de tratamentos superficiais que podem 

melhorar as características de drenagem da superfície do pavimento e o coeficiente de atrito, 

diminuindo assim o potencial de hidroplanagem. APS (2006) apresentou um estudo onde se 

pode observar a variação da textura com o coeficiente de atrito medido por meio do pêndulo 

britânico em 14 trechos de superfícies compostas de misturas betuminosas de 6 diferentes 

tipos. Evidencia-se que o tipo de mistura asfáltica tem forte influência na textura (mancha de 

areia) e no coeficiente de atrito (BPN). A Figura 2.17 exemplifica esta situação, onde se tem o 

gráfico de atrito pela textura. 

Figura 2.17. Variação da textura com o coeficiente de atrito para diversos tipos de misturas 
asfálticas (APS, 2006) 
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Outro fator importante na análise do atrito é a idade do pavimento, pois representa a 

exposição do mesmo ao polimento. MASAD et al. (2009) apresentaram a relação das medidas 

de polimento do pavimento através de medidas de atrito, pelo tempo (Figura 2.18). 

Figura 2.18. Variação da textura com o coeficiente de atrito em relação a idade do pavimento 
(MASAD et al., 2009) 

Segundo MASAD et al. (2009), um modelo de previsão das variações da atrito durante a vida 

do pavimento auxilia na previsão do tempo apropriado para as medidas de reabilitação. Os 

autores salientam ainda que o tráfego possui um efeito acumulativo no pavimento 

desgastando e polindo a sua superfície. 

Alguns melhoramentos em revestimentos foram citados por DOMINGUES (1997) apud

FERREIRA (2002), são eles: 

a) Grooving 

Em 1962, Yager desenvolveu a técnica do grooving, que consiste na realização de ranhuras, 

de profundidade, largura, espaçamento e forma uniformes no revestimento, como pode ser 

visto na Figura 2.19. Pode ser feito de duas maneiras, o transversal e o longitudinal. O 

primeiro é executado perpendicularmente à linha central da pista e o outro paralelamente a 

esta mesma linha (FERREIRA, 2002). Segundo FERREIRA (2002), o transversal é usado 

quase que exclusivamente em pistas de aeroportos, visando diminuir a distância de frenagem 

das aeronaves quando as superfícies encontram-se úmidas ou molhadas.  
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Figura 2.19. Concreto asfáltico com grooving na superfície  
(BERNUCCI, 2005 apud APS, 2006).  

O grooving proporciona a formação de canais de escoamento de água, ajudando na 

diminuição de acumulação de lâmina d’água na superfície (RODRIGUES FILHO, 2006).  

Contudo, o autor salienta que esta técnica não tem o mesmo significado físico que uma 

textura superficial grossa formada por agregados graúdos, e que apresenta numerosos canais 

de circulação e escoamento de água. 

Segundo FERREIRA (2002), no caso de pavimentos rodoviários, o grooving longitudinal é o 

mais recomendado. Segundo a autora, esta técnica proporciona maior estabilidade direcional 

do veículo além dos benefícios proporcionados pelas estrias. A ICAO recomenda estrias com 

6mm de profundidade, 6mm de largura e espaçamento centro a centro na faixa de 30 a 50mm 

(ICAO, 1981b apud FERREIRA, 2002). No entanto, não deve ser utilizada em pistas onde a 

declividade longitudinal e transversal são elevadas, pois pode dificultar o escoamento lateral 

da água ao longo da pista e aumentar o risco de hidroplanagem (FERREIRA, 2002).  

b) Camada Porosa de Atrito 

A Camada Porosa de Atrito, mais conhecida como CPA, é uma mistura betuminosa de 

graduação aberta e bastante permeável (FERREIRA, 2002). Ela é projetada de forma que, 

após seu espalhamento e compactação em campo, apresenta um volume de vazios superior a 

20%, comparações entre a granulometria de algumas misturas podem ser observadas na 

Figura 2.20. Essa mistura é utilizada como camada de rolamento (HOMEM, 2002). 
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Figura 2.20. Comparação entre as curvas granulométricas média de cada faixa de tipos de 
misturas SMA, CA e CPA (MOURÃO, 2003) 

Devido ao seu alto volume de vazios, uma rede de canais é criada dentro da camada porosa, o 

que possibilita a rápida absorção da água da chuva. A inundação da superfície é limitada, pois 

a evacuação da água é feita, parte por infiltração e parte por percolação. Esta água se infiltra 

verticalmente se acumulando no interior da camada, posteriormente, ela escoa lentamente por 

percolação nos vazios até o bordo do pavimento (FERREIRA, 2002). 

Segundo HOMEM (2002), outra característica importante deste material é a ausência de 

lâmina d’água sobre a pista, além da eliminação do fenômeno de espelhamento da superfície, 

que ocorre com revestimentos convencionais. Por fim, outra vantagem na utilização do CPA é 

a diminuição dos ruídos de 3 a 7db (HOMEM, 2002). O autor afirma que esta redução ocorre 

devido à absorção dos ruídos pelos vazios da mistura e à eliminação de bombeamento de ar na 

interface pneu pavimento. Além disso, o contato do pneu com o pavimento poroso 

proporciona uma mudança de freqüência do ruído produzido, o que acarreta um melhor 

desempenho sonoro (ISENRING et al., 1990 apud HOMEM, 2002). 
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c) Lama Asfáltica 

A lama asfáltica consiste em espalhar uniformemente sobre uma superfície previamente 

preparada um conjunto de materiais como agregado mineral, material de enchimento (fíler), 

emulsão asfáltica e água, com consistência fluida (DNER – ES 314/97). Ela pode ser 

empregada como camada de selamento, impermeabilização e rejuvenescimento de 

pavimentos. Ela proporciona uma melhora temporária da textura, contudo, sem grande 

influência sobre o fenômeno da hidroplanagem. Possui vida útil de aproximadamente 3 anos, 

sendo portanto utilizada como uma medida temporária (FERREIRA, 2002). 

d) Fresagem da Superfície do Pavimento 

A fresagem é realizada através de máquinas que possuam discos diamantados ou até mesmo 

máquinas tradicionais, visando formar uma nova rugosidade. Segundo FERREIRA (2002), a 

fresagem assim como o grooving, forma estrias longitudinais no revestimento, entretanto a 

primeira ocasiona uma redução na espessura do pavimento.  

e) Jateamento com Areia ou Microesferas de Aço 

Como o próprio nome já diz, consiste num jateamento da superfície, seja com areia ou 

microesferas de aço. Ele possibilita um restabelecimento da rugosidade do revestimento que 

possui granulares polidos, contudo, retira parte do betume da mistura asfáltica (FERREIRA, 

2002). 

f) SMA – Stone Matrix Asphalt

O SMA foi concebido na Alemanha na década de 60, a fim de se obter uma mistura que 

apresentasse um bom comportamento funcional, durabilidade, aumento da aderência pneu-

pavimento, redução da reflexão de luzes em pista molhada, diminuição do ruído e, além disto, 

fosse mais resistente à deformação permanente (VASCONCELOS, 2004). 
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Na época de sua concepção, ele era composto por 75% de agregados de 5 – 8mm, 15% de 

agregados de 0 – 2mm, 10% de fíler mineral. Aproximadamente 7% de ligante betuminoso 

relativo ao peso total da mistura era recomendado. Para evitar o escorrimento, sobretudo do 

ligante asfáltico, uma vez que a mistura era aplicada em torno de 180°C, foram inseridas 

fibras orgânicas como aditivo estabilizador (VALE, 2007).  

A mistura asfáltica SMA é caracterizada pelo elevado conteúdo de agregado que forma o 

esqueleto mineral. Os vazios no esqueleto mineral são preenchidos por um mástique 

betuminoso de elevada viscosidade. O elevado conteúdo de agregado graúdo, pelo menos 

70%, assegura o contato entre grãos depois da compactação. A rigidez necessária para o 

mástique é alcançada por meio da adição da areia britada. O CPA utiliza menor quantidade de 

argamassa para o preenchimento dos seus vazios, permanecendo desta forma, com um volume 

residual de vazios com ar de aproximadamente 20%, sendo esta a principal diferença deste 

com o SMA (VALE, 2007). 

g) BBTM – Béton Bitumineux Très Mince (Concreto Betuminoso Muito Delgado) 

O BBTM consiste numa mistura asfáltica usinada a quente, com distribuição granulométrica 

descontínua e aplicada em camadas delgadas. Ele proporciona um revestimento que concilia 

propriedades mecânicas e de aderência, com níveis elevados de segurança em pista molhada. 

Além disto, possibilita um conforto ao usuário da via, principalmente sob os aspectos de 

irregularidade e do ruído (BROSSEAUD, 1999 apud FERREIRA, 2006). 

Segundo FERREIRA (2006), o BBTM corresponde à técnica mais utilizada para a 

manutenção das rodovias francesas com tráfego rápido e volume elevado. Esta utilização 

deve-se aos excelentes desempenhos de conforto e segurança, além das vantagens 

econômicas. 

A norma francesa XP P 98 137 define o BBTM como uma mistura asfáltica com grande 

porcentagem de agregados graúdos (70 a 80%) e uma granulometria descontínua. Sendo sua 

espessura média entre 20 e 30mm, com consumo médio na camada de 40 a 60kg/m2

(FERREIRA, 2006). 
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O BBTM admite a utilização eventual de aditivos que podem ser fibras ou ligantes 

modificados, sendo estes últimos recomendados para rodovias de tráfego pesado, sujeitas a 

esforços de frenagem. Ele possui uma descontinuidade que o caracteriza como um 

revestimento de semipermeável a permeável (FERREIRA, 2006). 

 2.7. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS 

Dentre os materiais utilizados para a pavimentação rodoviária, o Concreto Asfáltico (CA) tem 

sido muito usado em nosso país. Ele é considerado como um material heterogêneo composto 

de cimento asfáltico, vazios, partículas finas, areia e agregados graúdos. Cada componente 

individualmente tem propriedades químicas, mecânicas e comportamento particular (YUE et 

al., 1995). O seu comportamento é influenciado por vários fatores como: (i) tipo de ligante 

asfáltico, (ii) graduação e forma dos agregados, e (iii) grau de compactação da mistura 

(MASAD et al., 1999a apud VASCONCELOS et al., 2005). O arranjo das partículas no CA, 

com relação à distribuição espacial, distribuição direcional e pontos de contato, é responsável 

pela formação do esqueleto mineral (VASCONCELOS et al., 2005).  

ROBERTS et al. (1991) e SANDERS e DUKATZ (1992) apud GOUVEIA e FERNANDES 

JÚNIOR (2001) afirmam que a viscosidade (rigidez) do cimento asfáltico tem um papel 

relativamente pequeno na rigidez do CA quando comparado à influência dos agregados 

minerais, embora uma correta seleção do cimento asfáltico ajude a minimizar a deformação 

permanente. Com o aumento crescente da solicitação do pavimento através de veículos mais 

pesados e tráfego mais intenso, alguns autores propõem que as mudanças nas propriedades 

dos agregados são alternativas mais indicadas para garantir maior estabilidade aos 

revestimentos asfálticos. 

A maior parte dos estudos sobre o comportamento dos agregados em misturas asfálticas 

concentra-se no seu comportamento macroscópico, incluindo peso específico, resistência à 

tração indireta e módulo de resiliência, baseado na hipótese de que a mistura é homogênea. 

Esta suposição é feita principalmente devido à dificuldade associada com a medida 
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quantitativa da microestrutura do CA, como a distribuição e a orientação dos agregados 

graúdos (YUE  et al.,  1995).  

Sabe-se que a estrutura interna da mistura asfáltica possui um importante papel na resistência 

do pavimento com relação à fadiga, trinca devido à alta e baixa temperatura, dentre outros 

(MASAD et al., 1999). Desta forma, têm sido desenvolvidos diversos estudos que visam 

quantificar parâmetros importantes sobre o comportamento dos agregados nas misturas, tais 

como: orientação do agregado, granulometria, distribuição dos vazios, etc. Estas medidas são 

usadas para comparar a estrutura interna do CA preparado para diferentes níveis de 

compactação, por exemplo, no Compactador Giratório Superpave (CGS). 

Devido a sua grande importância no desempenho das misturas asfálticas, onde representam 

cerca de 90 a 95% em peso e 70 a 85% em volume (INSTITUTO DO ASFALTO, 1989), 

além de serem responsáveis pelo suporte de carga do pavimento e contribuir para a 

microtextura do mesmo, os agregados merecem uma atenção especial. Assim, o conhecimento 

das propriedades dos agregados, bem como a sua origem são essenciais para um correto 

emprego dos mesmos. Os agregados podem ser obtidos de forma natural, ou seja, como são 

encontrados na natureza ou de forma artificial, que resulta de alteração de outros materiais, 

tais como os resíduos da construção civil (OLIVEIRA e BRITO, 1998).  

Vários pesquisadores têm apresentado resultados que demonstram que as propriedades dos 

agregados são essenciais para a capacidade da mistura de resistir à deformação permanente. 

Para ROBERTS et al. (1991), o aumento da resistência ao cisalhamento da mistura asfáltica 

pode ser alcançado através do uso de agregados com maiores Tamanhos Nominais Máximos 

(TMN), angularidade e rugosidade. A estrutura granular formada pelos agregados é um dos 

principais responsáveis pela estabilidade (ou resistência à deformação permanente) de um 

CA.  

Os agregados cúbicos e ásperos possuem maior intertravamento se comparados aos agregados 

redondos e lisos, devido ao atrito entre as partículas. Já os agregados redondos tendem a 

deslizar uns sobre os outros e, quando submetidos a uma carga, tendem a cisalhar ocorrendo 

assim deformação permanente no pavimento, já que os agregados são responsáveis pelo 

esqueleto mineral. Este comportamento pode ser descrito através da teoria de Mohr-Coulomb, 
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cuja formulação é a prescrita na equação (2.7). Por outro lado as partículas arredondadas 

possuem uma melhor trabalhabilidade (MOTTA et al., 1996). 

                                                                                                           (2.7) 

Onde: 

τ: resistência ao cisalhamento; 

   c: coesão; 

σ: tensão normal; 

φ: ângulo interno de atrito. 

Outra questão importante que deve ser entendida sobre os agregados é a dilatância. Quando 

um esqueleto de agregados é submetido a uma tensão cisalhante, as partículas de agregados 

tendem a quebrar ou a sobrepor-se uma sobre as outras aumentando assim seu volume como 

pode ser visto na Figura 2.21 (MOTTA et al., 1996). 

Figura 2.21. Dilatância de duas partículas de agregado quando cisalhadas  
(MOTTA et al., 1996) 

Para uso em misturas asfálticas, as partículas de agregados devem ser mais cúbicas que planas 

(chatas), finas ou alongadas, pois estas são mais resistentes. A presença de grãos que quebram 

mais facilmente pode levar a uma alteração total da granulometria de um agregado, 

inutilizando o trabalho de controle feito durante o projeto e a construção do agregado. 

Agregados de textura lisa podem ser mais facilmente cobertos pelo filme asfáltico que os 

agregados de textura rugosa, mas o cimento asfáltico forma usualmente ligações mecânicas 

τ = c + σ. tgφ
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mais fortes com os agregados de textura rugosa (ROBERTS et al., 1996 apud MARQUES, 

2001). 

Segundo GOUVEIA e FERNANDES JÚNIOR (2001), dentre as propriedades mais 

importantes dos agregados identificadas pelos pesquisadores do programa SHRP (Strategic 

Highway Research Program) destaca-se a angularidade do agregado miúdo. Muitos 

pesquisadores têm afirmado que as características da fração fina do agregado têm 

predominante influência na resistência à deformação permanente de misturas asfálticas. 

GRIFFITH e KALLAS (1958) apud GOUVEIA e FERNANDES JÚNIOR (2001) mostram 

que a influência da angularidade e textura do agregado miúdo nas estabilidades Marshall e 

Hveem é consideravelmente maior que a influência da angularidade e textura do agregado 

graúdo, para misturas contendo mais que 50% de agregados miúdos.  

SCHKLARSKY e LIVNEH (1964) apud GOUVEIA e FERNANDES JÚNIOR (2001) 

afirmam que o agregado miúdo, quando variado em relação as suas dimensões na mistura, 

tem um efeito direto na estabilidade das misturas, enquanto a variação da fração graúda não 

acarreta nenhum efeito significante. O efeito da granulometria na estrutura da mistura será 

melhor abordado posteriormente. Contudo, também é importante que se conheça os diferentes 

métodos de dosagem da mistura asfáltica. 

No Brasil, o método mais utilizado para a dosagem da mistura asfáltica é o Marshall (DNER 

ME 043/95), que apresenta procedimentos para a determinação da estabilidade e da fluência 

de misturas asfálticas, a quente, com agregado de tamanho máximo de 25,4mm, por meio da 

aparelhagem Marshall. Segundo VASCONCELOS (2004), o método sofreu algumas 

alterações na prática, não raro com a exclusão dos parâmetros estabilidade e fluência como 

pré-requisitos na dosagem das misturas. Freqüentemente o teor de projeto de ligante asfáltico 

na dosagem Marshall é determinado baseado em parâmetros volumétricos, geralmente 

Volume de vazios (Vv) e Relação Betume Vazios (RBV). 

Desde 1993, as universidades e departamentos de transporte norte-americanos vêm utilizando 

a metodologia Superpave, mas no Brasil esta metodologia ainda encontra-se mais restrita a 

trabalhos de pesquisa. Consiste basicamente em estimar um teor provável de projeto por meio 
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da fixação do Vv e do conhecimento da granulometria dos agregados disponíveis 

(VASCONCELOS, 2004).  

Para que a amostra da mistura asfáltica obtivesse uma forma compatível com as condições de 

campo era necessário o desenvolvimento de um equipamento novo que também pudesse 

ajudar a identificar problemas de compactação e prever o comportamento de misturas 

potencialmente frágeis. Desta forma, foi desenvolvido o Compactador Giratório Superpave

(CGS). O CGS é um dispositivo mecânico composto do seguinte sistema de componentes: 

estrutura de reação, base rotativa e motor, medidor de altura e sistema de registro de dados e 

de carregamento, cabeça de carga, medidor de pressão, molde e placa base (MOTTA et al., 

1996). 

2.7.1 Agregados 

• Fonte 

Os agregados utilizados em pavimentação asfáltica são geralmente classificados conforme sua 

fonte e o modo de preparação (INSTITUTO DO ASFALTO, 1989). Eles podem ser: 

- Materiais corridos de escavação e terraço; 

- Agregados processados; 

- Agregados sintéticos ou artificiais. 

• Propriedades químicas 

As propriedades químicas dos agregados identificam a sua composição química e a reação 

com o meio. Alguns autores acreditam que certos agregados possuem maior afinidade com a 

água do que com o cimento asfáltico. Desta forma, o filme asfáltico na partícula de agregado 

pode apresentar-se não aderido depois de exposto à água. Estes agregados são chamados de 

hidrofílicos e tendem a ser ácidos. Já os agregados que possuem afinidade com os cimentos 

asfálticos são os hidrofóbicos e tendem a ser básicos (MARQUES, 2001).  



41 

Segundo FARJALLAT (1972) apud MOURA (2001), as ligações interatômicas de uma rocha 

sofrem uma quebra quando elas são britadas e isto influencia nas suas propriedades químicas 

e consequentemente na ligação entre ligante asfáltico e superfície do agregado. O contato 

entre este ligante e a superfície do agregado é uma propriedade que vem sendo denominada de 

“poder molhante” pelo Asphalt Institute. Suas ligações são fracas e originárias de diferenças 

de potenciais elétricos, ou seja, de um bipolo elétrico.  

De acordo com SENÇO (1997), podem-se ressaltar algumas propriedades químicas 

importantes do agregado que são:  

- Solubilidade: algumas rochas podem apresentar matérias solúveis em água; 

- Oxidação, hidratação e carbonatação: os agregados susceptíveis a essas reações podem ter o 

comportamento prejudicado quando expostos diretamente a atmosfera. 

Alguns autores acreditam que as propriedades químicas dos agregados têm pequeno efeito no 

desempenho do CA, exceto quando estas propriedades afetam a adesão, que é a afinidade do 

ligante asfáltico ao agregado, e a compatibilidade com aditivos anti-descolamento, que podem 

ser incorporados ao ligante asfáltico (MARQUES, 2001). Nas misturas asfálticas, a 

propriedade de adesão entre ligante e agregado tem influência na estabilidade da mistura, pelo 

fato do ligante asfáltico agir como elemento de ligação entre diferentes tipos e tamanhos de 

agregados, que por sua vez estão recobertos por ligantes asfálticos graças à adesão. Esta 

propriedade geralmente pode ser detectada através de ensaios de laboratório como: 

estabilidade Marshall, módulo de resiliência e resistência à tração (MOURA, 2001). 

• Propriedades mineralógicas 

As rochas das quais se podem obter agregados para a construção em geral podem ser 

classificadas pela sua formação em ígneas, sedimentares e metamórficas (SENÇO, 1997). As 

rochas ígneas formam-se pelo resfriamento e solidificação do material fundido quente 

(magma) expelido ou intrusivo na crosta terrestre, dividem-se em rochas extrusivas e 

intrusivas. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos na água ou 

depositadas pelo vento, alguns depósitos sedimentares consistem de partículas lançadas por 

vulcões e depositadas na terra ou na água. E por fim, as rochas metamórficas formam-se 

geralmente pela modificação de rochas sedimentares e ígneas como resultado de pressões 
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elevadas produzidas por intensos movimentos terrestres, e por calor e solubilizações 

excessivas (INSTITUTO DO ASFALTO, 1989).  

A maioria dos agregados é composta de uma combinação de minerais, sendo os mais 

importantes os minerais de sílica (quartzo), feldspatos (ortoclásio, plagioclásio), 

ferromagnésicos (muscovita, vermiculita), carbonatados (calcita, dolomita) e argílicos (ilita, 

caulinita e montmorilonita) (MARQUES, 2001). 

• Propriedades Físicas 

Segundo MARQUES (2001), os agregados para misturas asfálticas são geralmente 

classificados pelo tamanho como agregados: graúdos, miúdos e fíleres minerais. A definição 

adotada pelo DNER considera como fíler o material mineral inerte em relação aos demais 

componentes da mistura, finamente dividido, passando pelo menos 65% na peneira n°200 

(0,075mm) de abertura de malha quadrada. Já os agregados miúdos são as areias de origem 

natural ou resultante do britamento de rochas estáveis cujos grãos passam pela peneira de 

4,8mm e ficam retidos na peneira n°200 (0,075mm) (DNER-EM 038/97). E por fim, os 

agregados graúdos são materiais granulares provenientes de rochas, comprovadamente inertes 

e com características semelhantes, cujos grãos passam na peneira da malha quadrada com 

abertura nominal de 152mm e ficam retidos na peneira de 4,8mm, tais como seixo rolado, 

cascalho e pedra britada (DNER-EM 037/97). A ASTM C294 “Nomenclatura descritiva dos 

constituintes dos agregados minerais naturais” define agregado graúdo como partículas retidas 

na peneira n°4 (4,8mm), agregado miúdo como aquele que passa na peneira n°4 e fíler 

mineral como o material com um mínimo de 70% passante na peneira n°200 (0,075mm). 

Agregado para misturas asfálticas geralmente deve ser: duro, tenaz, forte, durável (são), bem 

graduado, constituído de partículas cúbicas com baixa porosidade e com superfícies limpas, 

rugosas e hidrofóbicas. A adequação de agregados para uso em misturas asfálticas é 

determinada pela avaliação das características indicadas na Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7. Características dos agregados e suas normas 
Característica Normas propostas pelo DNER 
Tenacidade ME 399-99 
Resistência Abrasiva ME 035-98 
Dureza ME 197-97 
Durabilidade ME 089-94 
Sanidade ME 096-98 
Forma da Partícula ME 086-94 
Limpeza / Materiais Deletérios ME 266-97 
Afinidade ao Asfalto ME 078-94 (graúdo) ME 079-94 (miúdo) 
Porosidade e Absorção ME 195-94 
Características Expansivas ME 029-94 
Tamanho e Graduação ME 083-94 
Densidade Específica / Massa Específica ME 081-94 (graúdo) ME  084-95 (miúdo) 

• Tenacidade, Resistência Abrasiva e Dureza 

Os agregados devem transmitir através do atrito interno as cargas de rodas às camadas 

subjacentes, também devem ser resistentes à abrasão e ao polimento devido ao tráfego 

(MARQUES, 2001). Segundo o autor, eles estão sujeitos à quebra e à abrasão durante sua 

produção, transporte e compactação das misturas asfálticas. Sendo assim, devem ser tenazes e 

duros para resistir ao processo de britagem, além da degradação e desintegração quando 

estocados, manipulados através de algum equipamento durante a produção de uma mistura 

asfáltica, espalhados no pavimento, compactados com rolos e até mesmo quando solicitados 

no pavimento (ROBERTS et al., 1996). 

O ensaio utilizado no Brasil para controlar as características de abrasão de um material é o de 

abrasão Los Angeles (DNER ME 035-98) que consiste em verificar o desgaste sofrido pelo 

agregado, quando colocado no equipamento Los Angeles (LA) juntamente com uma carga 

abrasiva, submetido a um determinado número de revoluções desta máquina numa velocidade 

estabelecida. Já a dureza é determinada pelo ensaio de resistência ao esmagamento dos 

agregados graúdos (DNER ME 197-97).    

Para SENÇO (1997), rochas com baixa tenacidade poderão apresentar desagregações e com 

isto interferir na distribuição granulométrica pré-fixada. Os agregados poderão estar sujeitos 

ao desgaste e ao impacto, tanto na fase de preparação dos concretos (hidráulico e betuminoso) 

como na socagem do lastro ferroviário, além de solicitações do tráfego. Estas propriedades 

são especialmente críticas para misturas de CA abertas ou descontínuas (tais como CPA e 
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SMA), pois estas não se beneficiam do efeito do amortecimento dos agregados finos e as 

partículas graúdas estão sujeitas à altas tensões de contato (MARQUES, 2001). 

É uma prática comum supor que os agregados com menores perdas por abrasão LA, menor 

perda por sulfato, menor absorção e maior peso específico tem melhor resistência ao 

polimento. Muitos pesquisadores, no entanto, acreditam que os ensaios de abrasão LA e 

outros testes físicos não podem produzir boas previsões de polimento e de atrito em campo 

(WEST et al., 2001 apud MASAD et al., 2009). 

• Durabilidade e Sanidade 

Como os pavimentos sofrem com a ação das intempéries, os agregados também devem ser 

resistentes a quebra ou desintegração quando sujeitos ao umedecimento e secagem e/ou 

congelamento e degelo. Se a cobertura de cimento asfáltico permanecer intacta, perante os 

ciclos de intemperismo, a mistura também não será afetada significativamente. Entretanto, se 

houver alguma degradação da mistura durante a construção, a água pode penetrar nas 

partículas de agregados. Assim, as partículas frágeis e fracas que se quebram durante a 

compactação ou um descolamento da mistura são um acesso fácil para a água (WU et al.,

1998 apud MARQUES, 2001). 

Os métodos de ensaio utilizados para determinação da durabilidade e da sanidade são 

respectivamente a avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou 

de magnésio (DNER ME 089-94) e a avaliação da resistência mecânica pelo método dos 10% 

de finos (DNER ME 096-98). O primeiro fixa o modo pelo qual se determina a resistência à 

desintegração dos agregados sujeitos à ação do tempo, pelo ataque de soluções saturadas de 

sulfato de sódio ou de magnésio. O segundo fixa o modo pelo qual se determina a carga 

necessária para que se produzam, em um agregado graúdo submetido a esmagamento, 10% de 

finos, constituídos de grãos que passam na peneira de 2,4mm.   
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• Forma da Partícula e Textura Superficial 

Na caracterização dos agregados, uma das propriedades importantes que deve ser conhecida é 

a forma apresentada pelos seus fragmentos. Quando os agregados são obtidos por processos 

de fragmentação mecânica de rochas (britagem), o material resultante tem formas e tamanhos 

variados, pois a estrutura da rocha, além das condições de britagem, exerce influência 

marcante na forma dos fragmentos (OLIVEIRA e BRITO, 1998). 

Tanto a forma da partícula, como a textura superficial também influenciam na 

trabalhabilidade e na resistência da mistura asfáltica ao cisalhamento (BERNUCCI et al., 

2007). Outro fator que recebe influência da textura das partículas é a microtextura do 

pavimento, possibilitando uma diferenciação nas suas propriedades de atrito. A determinação 

da forma do fragmento de rochas pode ser feita de diversas maneiras, sendo usual medir seu 

comprimento, largura e espessura. 

Infelizmente, uma medida direta de textura não foi implementada no passado, o que pode ter 

causado descarte de alguns agregados que apresentaram níveis razoáveis de textura. A seleção 

de agregados e o projeto da mistura devem ser baseados na avaliação da angularidade e 

textura dos agregados graúdos. Ambas as características contribuem para a fricção entre 

agregados, que é uma importante propriedade da mistura que contribui para a resistência à 

deformação permanente (MASAD et al., 2005). Segundo BERNUCCI et al. (2007), não 

existe um método consagrado para caracterizar a textura superficial dos agregados, este 

parâmetro é avaliado através de medidas indiretas. 

Atualmente, as propriedades de forma da partícula são determinadas pelo ensaio de 

determinação do índice de forma (DNER ME 086-94) que fixa o método pelo qual se 

determina a variação dos eixos multidirecionais das partículas que compõem o agregado. 

Segundo BERNUCCI et al. (2007), este índice varia de 1, sendo considerado de ótima 

cubicidade a 0, sendo considerado como lamelar. 

Outra forma de se verificar este parâmetro de forma é através da norma ABNT NBR 

6954/1989, onde são realizadas medidas com um paquímetro de três dimensões das partículas, 
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sendo elas: comprimento (a), largura (b) e espessura (c). A classificação das formas é 

determinada pela relação entre as dimensões como: b/a e c/b (BERNUCCI et al., 2007). A 

classificação pode ser observada na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8. Classificação da forma das partículas (BERNUCCI et al., 2007) 
Média das relações b/a e c/b Classificação da forma 

b/a > 0,5 e c/b > 0,5 Cúbica 
b/a < 0,5 e c/b > 0,5 Alongada 
b/a > 0,5 e c/b < 0,5 Lamelar 
b/a < 0,5 e c/b < 0,5 Alongada-lamelar 

Contudo, alguns estudos ainda contemplam uma verificação macroscópica das propriedades 

de forma. Segundo MASAD et al. (2005), estas propriedades são de grande importância no 

desempenho do pavimento no qual estes agregados são utilizados.  

As características dos agregados estudadas sob o ponto de vista microscópico podem ser 

decompostas em 3 escalas independentes: forma, angularidade e textura. Os métodos atuais 

utilizados para medir estas características possuem várias limitações, são trabalhosos, 

subjetivos, não possuem relação direta com o desempenho e são limitados com relação à 

separação das influências de angularidade e textura. Vários estudos mostram que agregados 

que exibem alta textura não necessariamente possuem alta angularidade, especialmente nos 

agregados graúdos. Desta forma, é importante desenvolver métodos que são capazes de 

quantificar cada característica do agregado separadamente (MASAD et al., 2005). Alguns 

métodos têm sido utilizados para caracterizar a forma dos agregados, eles serão apresentados 

posteriormente. 

• Limpeza e Materiais Deletérios 

A limpeza se refere à ausência de certos materiais indesejáveis para as misturas asfálticas. 

Uma das soluções expostas por MARQUES (2001) é lavar agregados sujos para reduzir a 

quantidade de matéria estranha indesejada a um nível aceitável. Dentre estes materiais estão 

vegetação, xisto argiloso, partículas frágeis, torrão de argila, argila cobrindo partículas de 

agregados e às vezes, excesso de pó da operação de britagem (MARQUES, 2001). Pode-se 
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determinar o teor de materiais pulverulentos nos agregados para concreto por meio do ensaio 

DNER ME 266-97.  

• Afinidade ao Asfalto 

MOURA et al. (2001) afirmam que a verificação da adesividade ligante/agregado é 

fundamental para garantir a resistência à desagregação e ao descolamento do ligante nas 

misturas asfálticas. Misturas que possuem má adesividade do ligante ao agregado, quando 

aplicadas em pista, podem resultar numa camada suscetível à desagregação e ao 

descolamento. Com isto, pode ocorrer a penetração de água e esta atingirá camadas inferiores 

do pavimento, danificando sua estrutura. 

Dependendo da natureza e do estado de alteração, o agregado poderá apresentar maior ou 

menor capacidade de fixar o ligante asfáltico na sua superfície. Segundo BERNUCCI et al. 

(1999), a adesividade é um fenômeno complexo e depende de variáveis que interagem. Com 

relação aos agregados estas variáveis podem ser: composição mineral, aspereza da superfície, 

forma do agregado e de suas arestas, presença de umidade na superfície, impurezas na 

superfície e porosidade. FARJALLAT (1972) apud MOURA (2001) comenta que as 

características de aderência e adesividade de ligantes asfálticos relacionam-se com o estado de 

alteração do agregado; conseqüentemente, a resistência da estrutura relaciona-se com a 

eficiência desta ligação. 

  

De acordo com OLIVEIRA e BRITO (1998), os agregados provenientes da britagem de 

rochas não quartzozas têm maior afinidade com o ligante do que os de rochas quartzozas. Para 

garantir a adesividade satisfatória, neste caso, há necessidade de se introduzir aditivos no 

betume. 

Melhoradores de adesividade devem ser utilizados em alguns casos, tais como a cal, que ajuda 

a reduzir o problema da umidade dos agregados. Contudo, não devem ser utilizados para 

solucionar problemas de impurezas aderidas à superfície dos agregados (BERNUCCI et al., 

1999). LUTIF (2007) afirma que a cal hidratada pode ser adicionada para melhorar as 

propriedades de adesividade entre o asfalto e o agregado, entretanto, pode ocasionar uma 
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significativa mudança nas propriedades reológicas do asfalto. A autora salienta que ainda não 

é muito claro como a cal hidratada contribui para o combate do dano por umidade e qual é o 

melhor método de adição a ser utilizado, mas que a maioria dos pavimentos com dano por 

umidade apresentou falha na adesividade entre agregado e ligante em conjunto com a fratura 

do agregado. A Figura 2.22 mostra como a umidade age na perda de adesividade entre o 

agregado e o ligante. 

Figura 2.22. Perda de adesividade entre agregado e ligante na presença de água  
(LUTIF, 2007) 

A adesividade é determinada em laboratório, pela verificação da resistência ao deslocamento 

da película em amostra de agregado, que previamente seca, foi imersa em produto asfáltico 

padrão, esta avaliação é visual. Para caracterização da adesividade dos agregados miúdos, 

passando na peneira número 30 de 0,59mm utiliza-se o método de ensaio DNER ME 079-94, 

que consiste em avaliar o não deslocamento da película betuminosa que recobre o agregado, 

quando a mistura agregado/ligante é submetida à ação de água fervente e a soluções molares 

de carbonato de sódio fervente. Para os agregados graúdos, passando na peneira 19mm e 

retido na peneira 12,7mm, é utilizado o método de ensaio DNER ME 078-94, que consiste em 

verificar o descolamento da película betuminosa que recobre o agregado, quando a mistura 

agregado/ligante é submetida, a 40ºC, à ação de água destilada, durante 72h. Entretanto, o 

método ainda é, de certa forma, subjetivo, pois a avaliação é visual. 
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• Características Expansivas 

É importante que se conheça a capacidade de expansão dos agregados para que se possa 

estabelecer a expansão máxima permitida. KANDHAL et al. (1997) apud MARQUES (2001) 

citam dois métodos para avaliar as características expansivas de agregados. O primeiro é o 

método da Pensilvânia (PTM nº 130) “Avaliação da Expansão Potencial da Escória de 

Aciaria”, que foi adaptado pelo DMA-1/DER-MG/82 (Departamento de Rodagem de Minas 

Gerais) de acordo com o DNER-DPT 49/64 (MACHADO, 2000 apud CASTELO BRANCO, 

2004). Este método é também o utilizado para estabelecimento do limite de expansão pelo 

DNER-ME 262/94 (CASTELO BRANCO, 2004). O segundo é o ASTM D4792, denominado 

“Expansão Potencial de Agregados de Reações de Hidratação”. 

O método ASTM D4792 determina o potencial de expansão do volume de uma amostra de 

agregados densos compactados que contem componentes suscetíveis a hidratação e um 

conseqüente aumento de volume, tais como os óxidos de cálcio e de magnésio que ocorrem 

em alguns produtos industrializados. 

• Polimento e Características de Atrito 

Quando um material rochoso se destina ao uso como agregado em pavimentação, haverá 

solicitações de desgastes por atrito devido ao tráfego de veículos ou ao deslizar de cargas. 

Para isto é importante que a rocha resista a estes esforços. Segundo OLIVEIRA e BRITO 

(1998), existem muitos ensaios para a verificação desta propriedade. No Brasil o mais comum 

deles é efetuado na máquina Amsler - RO III - 4 / Desgaste Amsler. 

A medida de polimento dos agregados é de grande importância para a pavimentação, 

principalmente para se evitar o efeito da patinação e garantir uma maior segurança ao tráfego. 

O polimento do agregado afeta a microtextura do pavimento e conseqüentemente o atrito 

entre o pneu-pavimento. Este parâmetro começa a ser melhor estudado atualmente com a 

utilização das características microscópicas das misturas asfálticas. 
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Segundo MAHMOUD (2005), existem vários métodos para medir as características de 

polimento do agregado, entre eles, os mais usados são os que utilizam o pêndulo britânico 

(ASTM E303 e ASTM D3319). Contudo, vários estudos mostram que o valor encontrado é 

função de vários outros fatores tais como a curvatura e o tamanho do agregado. Alguns dos 

métodos utilizados também consomem muito tempo e são insuficientes para diferenciar  

agregados com diferentes resistências ao polimento ou incapazes de diferenciar a resistência a 

abrasão da ruptura do agregado. 

CROUCH et al. (2001) afirmam que os agregados tendem a atingir uma condição de “textura 

terminal” que é uma aspereza de sua superfície e uma angularidade mínima, quando 

submetidos ao polimento e o desgaste devido ao tráfego. Desta forma, uma caracterização 

adequada da “textura terminal” dos agregados é essencial para determinar sua contribuição na 

resistência ao escorregamento da superfície betuminosa.  

MAHMOUD (2005) salienta que novos métodos de avaliação da resistência ao polimento dos 

agregados estão sendo desenvolvidos, sendo um deles a utilização do AIMS (Aggregate 

Imaging Measurement System). Um novo método de medir a resistência ao polimento consiste 

em monitorar as mudanças na textura do agregado em função do tempo de polimento. O 

equipamento AIMS pode ser observado na Figura 2.23.

Figura 2.23. AIMS (OFORI-ABEBRESSE, 2006) 

 Outra forma apresentada pelo mesmo autor consiste em preparar os agregados grudando-os 

em uma chapa, expô-los a uma roda de polimento, como pode ser observado na Figura 2.24 e 
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posteriormente medir o atrito com o pêndulo britânico. A diferenciação da textura na amostra 

anteriormente e posteriormente a exposição ao polimento pode ser observada na Figura 2.25. 

Figura 2.24. Roda de polimento dos agregados (LNEC, 2009) 

Figura 2.25. Exemplo de uma amostra antes e após o polimento (MAHMOUD, 2005) 

Existem outros ensaios que consistem em acelerar o processo de polimento do agregado e 

posteriormente realizar medidas para avaliar a sua textura. MARQUES (2001) apresenta os 

seguintes métodos para a avaliação da resistência ao polimento: ASTM D3319, ASTM E303, 

ASTM E660 e ASTM D3042.  

Também é importante ressaltar que a diferença entre a susceptibilidade ao polimento de 

diferentes agregados é atribuída às diferenças no conteúdo de minerais resistentes ao desgaste, 

principalmente a sílica (REZAEI et al., 2009).  Os autores salientam ainda que agregados 
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contendo rochas ígneas e metamórficas podem proporcionar uma melhoria nas propriedades 

de atrito na superfície do pavimento. Entretanto, agregados dentro de uma mesma categoria, 

ou seja, sedimentar, diferem consideravelmente na sua resistência ao polimento dependendo 

da sua composição mineralógica. LIANG e CHYI (2000) apud REZAEI et al. (2009) 

encontraram que um aumento de calcita e dolomita proporcionaram um aumento na 

susceptibilidade ao polimento do agregado. 

Existe ainda o procedimento proposto por MASAD et al. (2006), adotado pelo Departamento 

de Transportes do Texas (Tex- 438 – A). Consiste em primeiramente preparar uma amostra, 

colando-se agregados em uma placa. Posteriormente expõe esta placa com os agregados ao 

polimento por um tempo determinado usando uma “roda de polimento”. Por fim, mede-se o 

valor de atrito através do pêndulo britânico, determinando-se o valor de polimento (PV Polish 

Value). Entretanto, PERRY et al. (2001) apud MASAD et al. (2006), estudaram o PV e 

concluíram que não é um bom parâmetro para prever a resistência à derrapagem do agregado. 

Esta conclusão foi baseada no fato que os resultados dos testes dependem do tamanho do 

agregado. 

MASAD et al. (2009) apresentam ainda diversos outros métodos para medir o polimento do 

agregado e sugerem o uso da análise de imagem para este fim. O método consiste em realizar 

medições antes e depois do polimento no Micro-Deval. A perda de textura com o tempo é 

descrita através de uma função matemática que permite avaliar a textura inicial, a taxa da 

perda de textura e a textura final. Estas funções são úteis para relacionar as características do 

agregado com a resistência à derrapagem (MAHMOUD e MASAD, 2007).  

• Densidade Específica / Massa Específica 

As relações entre quantidade de matéria (massa) e volume são denominadas massas 

específicas, e expressas geralmente em ton/m3, kg/dm3 ou g/cm3 e as relações entre pesos e 

volumes são denominados pesos específicos e expressos geralmente em kN/m3. De acordo 

com OLIVEIRA e BRITO (1998), a massa específica da rocha que compõe o agregado tem 

importância no cálculo do traço do CCP, na avaliação do peso morto do agregado ou de uma 

placa de revestimento. 
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• Análise Granulométrica 

A análise granulométrica, executada através do peneiramento em malhas de aberturas 

padronizadas, possibilita obter a distribuição dos tamanhos das partículas. A graduação do 

agregado é a distribuição dos tamanhos de partículas expressa em porcentagem do peso total 

(INSTITUTO DO ASFALTO, 1989). 

O Manual de Pavimentação do DNER (1996) adota a seguinte escala granulométrica 

considerando as seguintes frações do solo: 

- Pedregulho: é a fração do solo que passa na peneira de 3” e é retida na peneira de 

2,00mm (no10); 

- Areia: é a fração do solo que passa na peneira de 2,00mm (no10) e é retida na peneira 

de 0,075mm (no200); 

- Areia grossa: é a fração compreendida entre as peneiras de 2,0mm (no10) e 0,42mm 

(no40); 

- Areia fina: é a fração compreendida entre as peneiras de 0,42mm (no40) e 0,075mm 

(no200); 

- Silte: é a fração com tamanho de grãos entre a peneira de 0,075mm (no200) e 

0,005mm; 

- Argila: é a fração com tamanho de grãos abaixo de 0,005mm (argila coloidal é a 

fração com tamanho de grãos abaixo de 0,001mm). 

Com os resultados obtidos no ensaio de granulometria, peneiramento dos agregados graúdos e 

sedimentação dos agregados miúdos, traça-se a curva granulométrica em um diagrama semi-

logarítmico que tem como abscissa os logaritmos das dimensões das partículas e como 

ordenada as porcentagens, em peso, de material que tem dimensão média menor que a 

dimensão considerada (porcentagem do material que passa). Desta forma, podem-se distinguir 

os seguintes tipos de granulometria uniforme: curva A, curva B e curva C (DNER, 1996), 

como pode ser visto na Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Curvas granulométricas (DNIT, 2006b) 

Quando os agregados de granulometria contínua são constituídos de frações de diâmetros que 

permitem fácil entrosamento, diz-se que o agregado é de graduação densa. Já misturas 

asfálticas são classificadas como densas e contínuas quando essas apresentam baixos valores 

de Vv (geralmente em torno de 4%) e uma distribuição granulométrica que possua todas as 

frações de agregados de forma semelhante. O DNIT adota basicamente dois tipos de mistura 

densa e contínua a quente, denominadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

ou Concreto Asfáltico (CA) e Areia Asfalto Usinada a Quente (AAUQ) (VASCONCELOS, 

2004). Para misturas asfálticas a quente, emulsão asfáltica e misturas recicladas de pavimento 

betuminoso, a ASTM D3515 especifica como misturas abertas e misturas densas as seguintes 

granulometrias apresentadas nas Tabelas 2.9 e 2.10. 

Tabela 2.9. Especificações ASTM para misturas densas (ASTM D3515) 
Tamanho 
da peneira 

(mm) 

Misturas Densas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 

50mm 37,5mm 25mm 19mm 12,5mm 9,5mm 4,75mm 2,35mm 1,18mm 
Graduação dos agregados (% em peso) 

63 100 - - - - - - - - 
50 90 a100 100 - - - - - - - 

37,5 - 90 a100 100 - - - - - - 
25 60 a 80 - 90 a 100 100 - - - - - 
19 - 55 a 80 - 90 a 100 100 - - - - 

12,5 35 a 65 - 55 a 80 - 90 a 100 100 - - - 
9,5 - - - 55 a 80 - 90 a 100 100 - - 

4,75 17 a 47 23 a 53 29 a 59 35 a 65 44 a 74 55 a 85 80 a 100 - 100 
2,35 10 a 35 15 a 41 19 a 45 23 a 49 28 a 58 32 a 67  65 a 100 - 95 a 100 
1,18 - - - - - - 40 a 80 - 85 a 100 

0,600 - - - - - - 25 a 65 - 70 a 95 
0,300 3 a 15 4 a 16 5 a 17 5 a 19 5 a 21 7 a 23 7 a 40 - 45 a 75 
0,150 - - - - - - 3 a 20 - 20 a 40 
0,075 0 a 5 0 a 6 1 a 7 2 a 8 2 a 10 2 a 10 2 a 10 - 9 a 20 
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Tabela 2.10. Especificações ASTM para misturas abertas (ASTM D3515) 
Tamanho 
da peneira 

(mm) 

Misturas Abertas 
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 

50mm 37,5mm 25mm 19mm 12,5mm 9,5mm 4,75mm 2,35mm 1,18mm 
Graduação dos agregados (% em peso) 

63 100 - - - - - - - - 
50 90 a 100 100 - - - - - - - 

37,5 - 90 a 100 100 - - - - - - 
25 40 a 70 - 90 a 100 100 - - - - - 
19 - 40 a 70 - 90 a 100 100 - - - - 

12,5 18 a 48 - 40 a 70 - 65 a 100 100 - - - 
9,5 - 18 a 48 - 40 a 70 - 60 a 90 85 a 100 - - 

4,75 5 a 25 6 a 29 10 a 34 15 a 39 20 a 50 40 a 70 - 100 - 
2,35 0 a 12 0 a 14 1 a 17 2 a 18 5 a 25 10 a 35 - 75 a 100 - 
1,18 - - - - 3 a 19 5 a 25 - 50 a 75 - 

0,600 0 a 8 0 a 8 0 a 10 0 a 10 - - - 28 a 53 - 
0,300 - - - - 0 a 10 0 a 12 - 8 a 30 - 
0,150 - - - - - - - 0 a 12 - 
0,075 - - - - - - - 0 a 5 - 

A especificação Superpave adota uma Zona de Restrição (ZR), que foi proposta para se evitar 

o uso de uma quantidade excessiva de areia natural na mistura, e também assegurar que um 

mínimo de Vazios no Agregado Mineral (VAM) seja atingido (VASCONCELOS, 2004). A 

ZR repousa sobre a linha de densidade máxima e nas peneiras intermediárias (4,75mm ou 

2,36mm) e no tamanho 0,3mm, pode-se observar este conceito na Figura 2.27 (BERNUCCI et 

al., 2007). Segundo MOTTA et al. (1996) o Superpave recomenda, mas não obriga, que as 

misturas possuam granulometrias abaixo da ZR. Granulometrias que cruzam a ZR apresentam 

geralmente comportamento frágil, dificultando a compactação e oferecendo pouca resistência 

à deformação permanente durante a vida útil. Granulometrias que violam a ZR ficam 

dependentes da rigidez do ligante para conseguirem resistência ao cisalhamento, pois 

possuem esqueleto pétreo frágil (MOTTA et al., 1996). Contudo, ARAGÃO et al. (2007), 

mostraram que algumas misturas que passaram pela ZR apresentaram comportamento 

mecânico similar ou até mesmo superior ao das misturas que não passaram pela ZR, sendo 

portanto, este parâmetro questionável. 
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Figura 2.27. Exemplo de granulometria adequada à especificação Superpave  
(BERNUCCI et al., 2007) 

  

A análise granulométrica é de grande importância na obtenção da mistura asfáltica e na 

determinação da resistência esperada. A graduação é uma das propriedades mais importantes 

de um agregado. Ela afeta quase todas as propriedades importantes de uma mistura, incluindo 

rigidez, estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à fadiga, 

resistência por atrito e resistência ao dano por umidade.  

• Propriedades dos Agregados no Sistema Superpave 

As propriedades dos agregados especificadas no sistema Superpave são de dois tipos: de 

consenso e de origem. De acordo com MOTTA et al. (1996), as propriedades de consenso são 

aquelas que os pesquisadores acreditaram ser críticas na obtenção de propriedades de alto 

desempenho no CA. Dependendo do tráfego e espessura do pavimento, estas propriedades 

devem ser atingidas em diversos níveis. Para um alto volume de tráfego e revestimentos com 

baixa espessura requerem-se valores mais restritos das propriedades de consenso (MOTTA et 

al., 1996). As propriedades de consenso são: 

- Partículas chatas e alongadas; 

- Angularidade de agregados graúdos; 

- Angularidade de agregados miúdos e 

- Teor de argila.
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• Partículas Chatas e Alongadas 

De acordo com ODUROH et al. (2000), alguns estudos têm mostrado a relação entre a forma 

do agregado e o desempenho da mistura asfáltica. Uma alta porcentagem de partículas chatas 

e alongadas (F&E – Flat and Elongated) tendem a se quebrar durante o preparo da mistura, 

durante a construção do pavimento, ou ainda sob a ação do tráfego. A quebra das partículas, 

além de alterar a granulometria da mistura, faz com que o filme de asfalto que cobre o 

agregado se rompa, facilitando a entrada de umidade dentro do agregado e podendo ocasionar 

problemas de adesividade entre o asfalto e o agregado. Outro fator, é que o uso demasiado de 

partículas planas ou alongadas, diminui a trabalhabilidade da mistura, dificultando a 

compactação e proporcionando um consumo maior de asfalto devido a sua maior superfície 

específica (GOUVEIA, 2006). Além disso, MAERZ e LUSHER (2001) afirmam que 

agregados chatos tendem para a configuração lisa, ou seja, sem muita irregularidades em sua 

superfície, proporcionado propriedades anisotrópicas ao produto final. Segundo GOUVEIA 

(2006), a forma cúbica pode ser a ideal para a utilização dos agregados em misturas asfálticas. 

Desta forma, o sistema Superpave definiu para um alto tráfego que a relação F&E (máxima 

para mínima dimensão) deve ser > 5:1. Alguns estados americanos têm recomendado a 

mudança de relação de 5:1 para 3:1 com a permissão de um aumento da porcentagem de 

partículas F&E de 10% para 20%. As características de forma dos agregados podem ser vistas 

na Figura 2.28. 

Figura 2.28. Componentes das propriedades de forma, angularidade e textura  
(MASAD et al., 2005) 
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GOUVEIA (2006) salienta que as características de forma e de angularidade das partículas 

não devem ser confundidas, pois independentemente de sua forma, as partículas podem 

possuir angularidade distinta, ou seja, ter cantos e arestas agudos ou arredondados. Com o 

intuito de controlar o uso excessivo de partículas chatas ou alongadas, e consequentemente 

minimizar os problemas causados com isto, o Superpave adotou o ensaio de partículas planas 

e alongadas em agregados graúdos (ASTM D4791). De acordo com GOUVEIA (2006), ele 

foi adaptado do ensaio U.S. Army Corps of Engineers Method CRD-C 119 e consiste na 

utilização de um paquímetro para medir a razão dimensional das partículas dos agregados 

graúdos, possibilitando a determinação das porcentagens de partículas chatas e alongadas 

contidas na amostra. Segundo as especificações Superpave a determinação é para que se 

utilize no máximo 10% de partículas lamelares na produção de misturas asfálticas utilizadas 

em pavimentos com volume de tráfego médio a alto.  

Os valores de esfericidade dão uma boa indicação da proporção das dimensões da partícula. 

Entretanto, não podem determinar se um agregado tem partículas chatas, alongadas, ou chatas 

alongadas usando somente a esfericidade (MASAD et al., 2005). Para isto, atualmente tem se 

utilizado o equipamento Aggregate Imaging Measurement System (AIMS) para fazer a 

distinção entre elas. 

• Angularidade do Agregado Graúdo 

A angularidade das partículas é definida de acordo com o grau de arredondamento dos cantos, 

e esta propriedade influencia na estabilidade e na trabalhabilidade das misturas asfálticas. 

Agregados angulares proporcionam maior intertravamento e atrito interno entre suas 

partículas, formando uma estrutura granular mais rígida e consequentemente possibilitando 

maior estabilidade às misturas. SOUZA (2009) salienta que um aumento na angularidade do 

agregado graúdo proporciona também um aumento na vida de fadiga do pavimento. 

Em contrapartida, partículas com cantos arredondados possuem melhor trabalhabilidade 

requerendo menor esforço de compactação para atingir a densidade necessária. Entretanto, 

isto pode se tornar um problema, pois a mistura pode continuar a ser compactada com a ação 

do tráfego, ocasionando a deformação permanente (GOUVEIA, 2006). Para se controlar 
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melhor esta propriedade, o Superpave especificou o ensaio de porcentagem de partículas 

fraturadas para agregados graúdos (ASTM D5821) (GOUVEIA, 2006).  

Entretanto, SOUZA (2009) salienta que os testes de angularidade de agregados possuem 

algumas limitações e que o National Cooperative Highway Research Program apresentou 

uma investigação em diversos ensaios e mostrou que o teste de angularidade dos agregados 

graúdos utilizado é simples e barato, mas muito trabalhoso e subjetivo. O autor afirma ainda 

que diversos métodos de avaliação da angularidade dos agregados têm sido desenvolvidos nos 

últimos anos, e eles podem ser classificados em dois grupos: (i) ensaios que aplicam a 

aproximação direta da angularidade através de medições diretas da partícula individualmente 

e (ii) ensaios que aplicam uma aproximação indireta. Outra forma que vem sendo utilizada 

para avaliação da angularidade das partículas é o processamento digital de imagens, que 

também se apresenta como um método simples e barato. 

• Angularidade do Agregado Miúdo 

O ensaio adotado pelo Superpave para avaliação da angularidade dos agregados miúdos é o 

ASTM C1252 denominado FAA (Fine Aggregate Angularity). Este ensaio permite determinar 

a porcentagem dos vazios não compactados contidos entre as partículas de agregados, quando 

estas são vertidas de uma altura de queda pré estabelecida, dentro de um cilindro de volume 

conhecido (GOUVEIA, 2006), como pode ser visto na Figura 2.29. A medida de angularidade 

dos agregados miúdos é determinada indiretamente devido à dificuldade para avaliação 

visual. Quanto mais elevados os valores de FAA maior a angularidade e rugosidade das 

partículas, pois quando estas possuem cantos arredondados tendem a se acomodar melhor 

diminuindo o Vv, e quando possuem arestas e cantos agudos tendem a ficar mais afastadas 

uma das outras. 
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Figura 2.29. Etapas do ensaio de angularidade do agregado miúdo 
(VASCONCELOS, 2004) 

A metodologia atual incorpora medidas de textura e angularidade para agregados graúdos, 

enquanto é usado somente a angularidade para agregados miúdos. Contudo, alguns estudos 

têm mostrado claramente a correlação existente entre angularidade e textura dos agregados 

miúdos. Segundo SOUZA (2009), os resultados do ensaio de angularidade do agregado miúdo 

podem ser influenciados pela forma e textura das partículas apesar de não identificá-las 

individualmente. Partículas cúbicas, que são mais apropriadas para pavimentação, com 

angularidade e textura superficial adequadas, podem apresentar valores menores de FAA que 

partículas com formas lamelares. 

O Superpave estabelece valores mínimos de FAA de acordo com o nível de tráfego e com a 

proximidade da camada com relação à superfície do pavimento. Para rodovias com alto 

volume de tráfego o mínimo de FAA é 45%. Para tráfego médio, são especificados valores 

entre 40 e 45%, e para baixo volume de tráfego não se atribui valor algum (GOUVEIA, 

2006).  

O tamanho dos agregados não tem notável influência na textura. Por outro lado, foi verificado 

que a angularidade muda como função do tamanho do agregado. O efeito do tamanho do 

agregado na esfericidade varia de agregado para agregado (MASAD et al., 2005). KUO e 

FREEMAN (2000) salientam que é aceitável pensar que a forma, a angularidade e a textura 

do agregado são propriedades essencialmente independentes das irregularidades geométricas, 

pois uma pode variar completamente sem necessariamente afetar as outras duas propriedades. 

Entretanto, os ensaios atuais, em geral, não possibilitam a separação das propriedades de 

forma, angularidade e textura. 



61 

SOUZA (2009) apresentou a análise da angularidade dos agregados miúdos através da análise 

de imagem digital, e concluiu que este método apresenta um bom potencial, principalmente 

porque inclui todos os agregados miúdos, inclusive aqueles retidos nas peneiras no80 e no200. 

Assim, pode-se observar que existe uma evolução nos métodos de análises atuais o que deve 

proporcionar um maior controle das propriedades da mistura. 

• Teor de argila 

O teor de argila pode ser prejudicial ao desempenho das misturas asfálticas, principalmente 

quando existir uma camada de pó sobre a superfície da partícula, pois o asfalto pode aderir-se 

na camada argilosa ao invés de aderir na superfície do agregado, ocasionado alguns 

problemas como a desagregação do agregado da mistura devido ao descolamento da película 

de asfalto (GOUVEIA, 2006). 

O controle do teor de argila é feito por meio do ensaio de equivalente de areia. Este ensaio 

serve para separar as partículas mais finas dos grãos mais graúdos ou das areias, e consiste em 

agitar energicamente a amostra de agregados miúdos numa proveta graduada contendo 

solução floculante, de modo a soltar as partículas de argilominerais ou da fração argilosa do 

próprio agregado, aderidas a superfície. O material argiloso é forçado através do floculante a 

formar uma suspensão sobre o material granular e após um período de sedimentação é medida 

a altura de argila suspensa e da areia sedimentada, determinando-se a relação entre volumes 

de areia e de argila. O equivalente de areia é calculado como uma relação entre a leitura da 

altura de areia pela leitura da altura de argila (DNER-ME 054/97).  

Segundo GOUVEIA (2006), o método Superpave estabelece alguns valores mínimos do 

equivalente de areia conforme o aumento do volume de tráfego, e não faz ressalvas quanto à 

camada do pavimento na qual o agregado será utilizado. O valor de 50% é especificado como 

o mínimo admissível para rodovias com volume de tráfego alto. Para rodovias com volumes 

de tráfego médio e baixo são especificados, respectivamente, os valores mínimos de 45% e 

40%. No Brasil, o valor mínimo do equivalente de areia é de 55% para qualquer volume de 

tráfego (BUKOWSKI et al., 1994 apud GOUVEIA, 2006). 
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As propriedades de origem são aquelas que geralmente se usa para qualificar as fontes de 

agregado e já foram abordadas neste trabalho. Estas propriedades são: 

 - Dureza; 

 - Sanidade e 

 - Materiais deletérios. 

2.8. CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

Serão apresentados agora os alguns ensaios mecânicos corriqueiros. São eles: (i) Módulo de 

Resiliência, (ii) Resistência à Tração Indireta por Compressão Diametral, (iii) Vida de Fadiga, 

(iv) Dano por Umidade Induzida, (v) Desgaste Cântabro e (vi) Módulo Dinâmico. 

Módulo de Resiliência (MR) 

O Módulo de Resiliência (MR) procura simular a solicitação do pavimento durante a 

passagem dos veículos, e é determinado sob cargas cíclicas (BRITO, 2006 apud OLIVEIRA 

FILHO, 2007).  Ele é definido como a relação entre a tensão de tração (σt), aplicada 

repetidamente no plano diametral vertical de uma amostra cilíndrica de mistura betuminosa e 

a deformação específica recuperável (εt) correspondente à tensão aplicada, numa dada 

temperatura (OLIVEIRA FILHO, 2007).  

Segundo OLIVEIRA FILHO (2007), no Brasil o ensaio para determinação do MR tem sido 

realizado em um equipamento composto por um sistema pneumático de carregamento com 

controle do tempo e da freqüência de aplicação da carga, um sistema de medição do 

deslocamento diametral horizontal do corpo de prova (CP) quando submetido à carga e um 

sistema de controle de temperatura. O procedimento de ensaio para a determinação do MR 

está explicitado no ME 133/94 do DNER. 

Módulo Dinâmico 

O ensaio de módulo dinâmico vem sendo analisado como uma possível alternativa ao MR na 

caracterização de misturas asfálticas (BERNUCCI et al., 2007). Segundo ARAÚJO JÚNIOR 
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et al. (2009), o guia de dimensionamento da AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials), em versões anteriores a 2002, considerava as misturas 

asfálticas como materiais puramente elásticos e adotava o MR para caracterizá-las. Contudo, 

os materiais asfálticos possuem comportamento termo-viscoelástico e dependem do tempo de 

aplicação da carga, além da temperatura. Assim, este ensaio possibilita o conhecimento das 

características elásticas e viscoelásticas (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2009). De acordo com os 

autores, o ensaio consiste na aplicação, em corpos de provas (CPs) cilíndricos, de um 

carregamento axial semi-senoidal e a medição dos deslocamentos verticais correspondentes. 

O ensaio pode ser baseado em duas normas americanas a AASHTO TP 62 e a ASTM D3497.  

O ensaio pode ser realizado em várias temperaturas e freqüências, possibilitando a construção 

de curvas mestras. No presente trabalho não será realizado o ensaio de módulo dinâmico, pela 

limitação de materiais e por este não ser o foco principal do trabalho. 

Resistência à Tração Indireta por Compressão Diametral (RT) 

O ensaio determina a Resistência a Tração (RT) de corpos de prova, através da aplicação de 

uma carga concentrada no sentido diametral. Ele é baseado no ME 138/94 do DNER e 

consiste em aplicar uma carga progressiva e concentrada de compressão, a uma taxa de 0,8 a 

1,0mm/s, no corpo de prova previamente condicionado por 2 horas à temperatura desejada. 

Desta forma, geram-se, ao longo do diâmetro solicitado, tensões de tração perpendiculares a 

este diâmetro até se dar a ruptura da amostra ao longo do mesmo plano diametral. A carga 

máxima encontrada no ensaio é colocada na equação específica para que se calcule a 

resistência à tração da amostra ensaiada. 

Vida de Fadiga 

A fadiga ocorre como conseqüência do efeito da solicitação de inúmeros ciclos de 

carregamento oriundos da passagem de veículos no pavimento, ocasionando um estado de 

tensões e deformações capazes de desencadear o fissuramento da mistura asfáltica 

(OLIVEIRA FILHO, 2007). O trincamento por fadiga é considerado um dos defeitos muito 

comuns em pavimentos asfálticos (MASAD et al., 2006 apud OLIVEIRA FILHO, 2007). 
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O ensaio laboratorial de vida de fadiga tradicionalmente realizado no país para definição do 

número de repetições de carga é feito por compressão diametral à Tensão Controlada (TC), 

sendo a carga aplicada numa freqüência de 1 Hz por meio de equipamento pneumático 

(PINTO, 1991; RODRIGUES, 1991; MEDINA, 1997 apud BERNUCCI et al., 2007). 

Embora ainda não normatizado, o ensaio de fadiga tem sido largamente realizado no país, 

geralmente à compressão diametral sob tensão e temperatura controladas. Utiliza-se uma 

freqüência de 60 aplicações por minuto com 0,10 segundo de duração do carregamento 

repetido. Segundo LOUREIRO (2003), a freqüência de aplicação de carga tem o intuito de 

simular a passagem da roda de um veículo em uma determinada seção do pavimento. Para 

manter a temperatura controlada utiliza-se uma câmara com sistemas de aquecimento e 

refrigeração ligados a um termostato.  

O ensaio também pode ser feito à Deformação Controlada (DC) onde se mantém a mesma 

deformação até o final do ensaio, assim, é preciso estabelecer um critério de ruptura, pois o 

ensaio é caracterizado por um decréscimo na tensão solicitante. Entretanto, a dificuldade é 

estabelecer um critério de ruptura no ensaio de fadiga por DC que não seja o de ruptura total e 

sim que se aproxime ao máximo do momento em que ocorrem as primeiras trincas na mistura 

(LOUREIRO, 2003).  

Dano por Umidade Induzida 

Este ensaio é adotado pela American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) desde 1985. Ele combina as características de dois ensaios: (i) Lottman 

Test e (ii) Tunnicliff and Root Conditioning (ROBERTS et al., 1996 apud OLIVEIRA 

FILHO, 2007). A avaliação do dano nas misturas asfálticas causado pela umidade é de grande 

importância, uma vez que afeta o desempenho e a vida de serviço dos pavimentos. Na 

realidade, o dano por umidade evidencia os possíveis problemas de adesividade agregado-

ligante asfáltico.

Desgaste Cântabro 

O ensaio de desgaste Cântabro surgiu na Espanha, com o objetivo de avaliar o comportamento 

de misturas asfálticas, principalmente as abertas, quanto à perda de material, tendo servido 
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como parâmetro de avaliação da coesão de misturas betuminosas (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

Recomendado originalmente pelos espanhóis para misturas drenantes, este ensaio é adotado 

pelo DNIT para a determinação da resistência de misturas asfálticas à desagregação. 

Conforme ABNT NBR 15140 (2004), o ensaio pode ser estendido para outros tipos de 

misturas asfálticas. O procedimento de ensaio sugerido é o ME 383/99 do DNER e consiste 

em verificar a perda por abrasão de um corpo de prova de uma mistura asfáltica. 
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3. METODOLOGIA 

Para o atendimento do objetivo central desta pesquisa, que é verificar as condições de 

aderência dos pavimentos nos estados de Pernambuco e Paraíba, e com isto propor soluções 

de misturas que possam ter um desempenho melhor, é estabelecida uma programação de 

ensaios de laboratório e de campo. A programação envolve: 

• Levantamento dos pontos críticos onde existe a maior incidência de acidentes nos 

estados de Pernambuco e Paraíba; 

• Ensaios com o objetivo de quantificar propriedades de aderência da superfície do 

pavimento dos pontos críticos acima mencionados. Entre estes destacam-se os ensaios de 

pêndulo britânico, de mancha de areia e de drenabilidade; 

• Levantamento de parâmetros que possam ser importantes para atender às condições 

de segurança com relação à aderência pneu-pavimento, sem comprometer a qualidade com 

relação as suas propriedades mecânicas; 

• Verificação da correlação entre ensaios de campo e laboratório, bem como verificação 

de algumas misturas em laboratório perante suas propriedades de aderência pneu-pavimento. 

  

3.1. LOCAL DE ESTUDO 

Nesta pesquisa são analisados os trechos de maior incidência de acidentes e incidentes no 

estado de Pernambuco e da Paraíba. Em Pernambuco, os dados foram obtidos através de 

estatísticas da 11ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, sediada em Recife. Tal 

escolha se deve à proximidade com o local de estudo e também as recentes obras de reparos 

de algumas importantes rodovias do estado. Na Figura 3.1 podem ser observadas algumas das 

principais rodovias de Pernambuco.  
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Figura 3.1. Principais rodovias do estado de Pernambuco 
(www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpe.html) 

Pernambuco está localizado numa posição geográfica central e estratégica, com raio de 

influência de 30 milhões de consumidores na região Nordeste, estando a capital, Recife, 

eqüidistante de Fortaleza e Salvador, constituindo-se no centro dinâmico de distribuição de 

produtos e serviços da região. Conta com uma malha rodoviária com cerca de 42 mil km de 

extensão, sendo que aproximadamente 6 mil km de estradas são pavimentadas. Deste total, 

80% pertencem à rede municipal, 13,8% pertencem à rede estadual e 6,2% pertencem à rede 

federal. Na direção leste-oeste, destaca-se a BR 232 com um total de 553km de extensão, com 

início na cidade do Recife e final no entroncamento com a BR 316, próximo ao acesso da 

cidade de Parnamirim, no Sertão Pernambucano.  

Já na Paraíba, a escolha dos pontos foi baseada em relatos da 14ª Superintendência da Polícia 

Rodoviária e de técnicos do DNIT e da Universidade Federal de Campina Grande, que 

indicaram quatro trechos em curva como sendo os pontos críticos na ocorrência de acidentes e 

incidentes. O Estado possui uma malha rodoviária com aproximadamente 35.000km de 

extensão, sendo que cerca de 31.500km não são pavimentados. Deste total, 82,2% pertencem 

à rede municipal, 14,3% pertencem à rede estadual e 3,5% pertencem à rede federal. 

Uma das principais rodovias do estado é a BR 230 que liga dois importantes centros do 

Estado, Campina Grande e João Pessoa. Na Paraíba ela tem início em Cabedelo e se estende 
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até a divisa do Estado com o Ceará com uma extensão de aproximadamente 521km. A malha 

rodoviária da Paraíba pode ser observada na Figura 3.2. 

Figura 3.2. Principais rodovias do estado da Paraíba  
(www.ambientebrasil.com.br/estadual/rodoviario/rpb.html) 

3.1.1. Seleção dos Pontos a Serem Ensaiados 

Os pontos ensaiados foram selecionados levando em consideração algumas características, 

tanto gerais como específicas do local, relevantes para a ocorrência de acidentes. É 

considerado um ponto crítico, ou local propenso à ocorrência de acidentes, qualquer ponto ou 

trecho da malha viária que apresente um potencial de ocorrência de acidentes maior do que 

um valor esperado ao acaso. Esse potencial é normalmente apresentado na forma de alguma 

medida de ocorrência de acidentes como freqüência (ex.: número de acidentes), taxa de 

ocorrência (ex.: número de acidentes por unidade de tempo) ou severidade (ex.: número de 

fatalidades) (NODARI, 2003). 

Segundo NODARI (2003), os programas de tratamento de pontos críticos são compostos por 

três etapas bem definidas: identificação, diagnóstico e solução. Após a identificação dos 

locais propensos à ocorrência de acidentes parte-se para a análise dos registros de acidentes 

desses locais com o objetivo de identificar padrões de acidentes para cada local. Conhecendo 

os tipos de acidentes mais comuns em um determinado local é possível identificar as 
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prováveis deficiências do ambiente viário responsáveis por tais acidentes. O passo seguinte é 

encontrar um tratamento que seja adequado para corrigir especificamente a deficiência 

identificada. Na área urbana, os cruzamentos são considerados os locais mais perigosos do 

sistema viário, visto que mais de 50% dos acidentes ocorrem nesses locais (MINISTÉRIO 

DOS TRANSPORTES, 2002). Assim, a avaliação da segurança da interseção é um aspecto 

crucial da gerência e operação do sistema viário. 

No caso prático deste trabalho, tomou-se como fonte de amostragem as duas principais BRs 

do estado de Pernambuco. São elas, a BR 101, que atravessa todo estado no sentido norte-sul 

e a BR 232 que começa na região metropolitana de Recife e segue no sentido leste-oeste até a 

cidade de Salgueiro. Os dados foram levantados a partir das ocorrências registradas pela PRF 

nos anos de 2006 e 2007 (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1. Dados da planilha fornecida pela Polícia Rodoviária Federal 
Dia Mês Ano Hora Dia Semana UF BR km Delegacia Tipo Acidente Fator Contribuinte 

Dados do Local do Acidente 
Classificação 

Acidente 
Via com Pista 

(Dupla ou Simples)
Sentido da 

Via 
Traçado da 

Pista 
Condições Pista 

Rolamento 
Condições 

Tempo 
Fases do 

Dia 

Dados do Local Acidente - Superfície Pista 
Com 

Buraco 
Com 
Gelo 

Enlameada Com Material 
Granulado 

Molhada Em 
Obra

Oleosa Seca Escorregadia Outra

Tipo de Veículo 
Bicicleta Motoneta Motocicleta Triciclo Automóvel Caminhonete 

Tipo de Veículo 
Micro Ônibus Ônibus Caminhão Reboque / Semi-Reboque Trator Tração Animal Outros 

Estado dos Pneus Estado de Embriaguês 
Bons Gastos Ignorado Positivo Negativo Ignorado 

Em seguida, fez-se a seleção dos dados mais significativos para o trabalho que são as 

informações gerais sobre o local do acidente, incluindo a superfície da pista. Com estas 

informações, observou-se que os dados que estavam mais relacionados ao número de 

ocorrência eram as condições das pistas (boas, regulares e ruins), pois abrangiam os dados da 

superfície da pista como a existência de buracos e ocorrências de trechos escorregadios e a 

Situação dos Envolvidos 
Total de Mortos Feridos Leves Feridos Graves Total de Ilesos 
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sua geometria, ou seja, construiu-se a planilha de ocorrência em função dos locais de pista 

reta, curva ou cruzamento, como pode ser observado na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Dados sobre ocorrência de acidentes em função do seu local 
km Número de ocorrências Pista reta Pista curva Cruzamento Pista boa Pista regular ou ruim 

  

Como a preocupação é comparar dados similares, adotou-se o seguinte critério na escolha dos 

pontos a serem ensaiados para que posteriormente possa se realizar uma análise estatística. 

Selecionou-se o maior e o menor número de ocorrências para os diferentes perfis (reto, curvo 

e cruzamento) e para cada uma destas situações selecionou-se duas condições de pista (boa e 

regular ou ruim). Os pontos escolhidos foram os mais próximos à Região Metropolitana de 

Recife (RMR) nos anos de 2006 e 2007, dando preferência ao ano mais recente, devido à 

maior facilidade de logística na realização dos ensaios. Desta forma, os pontos selecionados 

são apresentados nas Tabelas 3.3 e 3.4. 

Tabela 3.3. Pontos selecionados para ensaio na BR 101- PE 
km Número de ocorrências Pista reta Pista curva Cruzamento Pista boa Pista ruim ou regular 

Trecho reto - menor número de ocorrência 

132 a 133 1 1 0 0 1 0 

145 a 146 1 1 0 0 0 1 

Trecho curvo - menor número de ocorrência 

114 a 115 3 2 1 0 2 1 

161 a 162 1 0 1 0 0 1 

Cruzamento - menor número de ocorrência 

157 a 158 2 1 0 1 1 1 

33 a 34 9 8 0 1 0 9 

Trecho reto - maior número de ocorrência 
49 a 50 46 42 4 0 31 15 

67 a 68 63 61 1 1 17 46 

Trecho curvo - maior número de ocorrência 

94 a 95 37 19 18 0 28 9 

73 a 74 36 19 17 0 5 31 

Cruzamento - maior número de ocorrência 

83 a 84 36 28 5 3 22 14 

98 a 99 26 20 3 3 5 21 
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Tabela 3.4. Pontos selecionados para ensaio na BR 232 - PE 
km Número de ocorrências Pista reta Pista curva Cruzamento Pista boa Pista ruim ou regular 

Trecho reto - menor número de ocorrência 

91 a 92 1 1 0 0 1 0 

160 e 161 1 1 0 0 0 1 

Trecho curvo - menor número de ocorrência 

110 a 111 1 0 1 0 1 0 

175 a 176 2 1 1 0 1 1 

Cruzamento - menor número de ocorrência 

90 a 91 2 1 0 1 2 0 

75 a 76 4 3 0 1 1 3 

Trecho reto - maior número de ocorrência 
9 a 10 20 20 0 0 15 5 

6 a 7 18 18 0 0 8 10 

Trecho curvo - maior número de ocorrência 

15 a 16 9 1 8 0 9 0 

147 a 148 14 8 6 0 6 8 

Cruzamento - maior número de ocorrência 

8 a 9 18 16 0 2 14 4 

7 a 8 42 34 5 3 20 22 

A estatística pode ser considerada como métodos e técnicas de pesquisa que, dentre outras 

coisas, auxilia o planejamento de um experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos 

dados, a inferência, o processamento, a análise e a disseminação das informações (DIAS 

LOPES, 2003). Uma ferramenta importante na estatística é a análise de variância – ANOVA. 

Ela mostra como comparar resultados de mais de dois conjuntos de dados de modo objetivo e 

não tendencioso. A ANOVA possibilita separar e estimar as diferentes causas de 

variabilidade, a fim de verificar se a diferença entre suas magnitudes é significativa.  A 

variância total no conjunto todo pode ser representada como a combinação de variâncias 

individuais, entre grupos e dentro dos grupos (BARROS, 2008). 

Desta forma, a ANOVA foi utilizada para analisar os resultados dos ensaios diante das 

diferentes variáveis que podem estar relacionadas à ocorrência de acidentes e incidentes em 

rodovias. O esquema em que foram agrupadas as variáveis é apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Esquema da escolha dos pontos a serem ensaiados das rodovias do estado de 
Pernambuco 

Trecho reto 

Menor número 
de ocorrência 

Maior número de 
ocorrência 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 

Trecho curvo 

Menor número 
de ocorrência 

Maior número de 
ocorrência 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 

Cruzamento 

Maior número de 
ocorrência 

Menor número 
de ocorrência 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 

Pista Boa 

Pista Regular ou Ruim 



73 

No estado da Paraíba, foram estudados pontos também de grandes incidências de acidentes. 

Entretanto, neste caso, optou-se por realizar os ensaios em trechos curvos, os ensaios foram 

feitos antes da curva, na curva e logo após a curva. Tal escolha deve-se a relatos de ocorrência 

de acidentes na BR 230 (Paraíba) da 14ª Superintendência da PRF e de técnicos do DNIT e da  

Universidade Federal de Campina Grande. 

3.1.2. Características dos Trechos Ensaiados 

Segundo CHELLIAH et al. (2003) apud MASAD et al. (2009), são vários os fatores que 

exercem influência na resistência à derrapagem de um pavimento, dentre eles os autores 

citam: macro e microtextura, idade da superfície do pavimento, variações sazonais, 

intensidade do tráfego, propriedades dos agregados e geometria da rodovia. Desta forma, 

conhecer as características do pavimento analisado é de grande importância para o presente 

estudo. 

Outro fator importante é que os ensaios foram realizados no mês de setembro, que marca o 

início do período seco no Nordeste, após um período de chuvas. No período do ensaio as 

temperaturas variaram de 26 a 30oC. 

No geral foram avaliados 4 tipos de revestimentos: (i) CA sobre placa de CCP; (ii) CA 

convencional (pavimento asfáltico); (iii) CCP; e (iv) Tratamento Superficial Duplo com 

asfalto polimerizado (TSD). O CCP e o TSD serão nomeados neste trabalho, respectivamente 

somente como TSD e CCP para fins de simplificação na nomenclatura. O pavimento de 

concreto com capa de CA e o somente com CA, para efeito de superfície, não apresenta 

propriamente uma variação, pois existem trechos que apresentam a mesma mistura asfáltica. 

Estes serão detalhados posteriormente. A distribuição dos tipos de superfícies está 

apresentada na Tabela 3.5. Para a realização dos ensaios foram escolhidos os pontos com as 

superfícies mais representativas do trecho, ou seja, os locais com maior homogeneidade nas 

características superficiais.  
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Tabela 3.5. Distribuição das superfícies ensaiadas 
Rodovia Tipo de Superfície Número de Pontos Ensaiados 

BR 101 - PE 
Concreto com capa de CA 3 

CA 9 

BR 232 - PE 

Concreto com capa de CA 2 
CA 2 

CCP 5 
TSD 3 

BR 230 - PB CA 12 

No caso da BR 232 - PE onde se tem concreto com capa de CA a solução adotada foi a 

seguinte: colocou-se uma camada de Pré Misturado a Quente (PMQ) de 4cm sobreposta a 

placa de concreto, posteriormente uma geogrelha, depois mais uma camada de PMQ de 4cm e 

por último uma camada de 5cm de CA convencional faixa C (SANTOS, 2009). 

  

As características individuais de cada ponto ensaiado podem ser vistas no Apêndice A. A 

maioria dos dados gerais apresentados a seguir para as rodovias de Pernambuco foi retirado 

de um estudo feito por empresas contratadas pelo DNIT para o plano estratégico de ação 

2001/2002 e cedidas pela ATP – Engenharia / DNIT (2002) para a análise neste trabalho. 

Segundo o portal www.br101nordeste.com.br/pe.php (2010), a BR 101 atravessa 15 

municípios, sendo que em quatro deles existem interferências entre a rodovia e os núcleos 

urbanos. Estas interferências ocorrem em Goiana, Abreu e Lima, Cabo e Palmares. Além 

destas interferências a rodovia atravessa perímetros urbanos da região metropolitana de 

Recife. Ela possui uma extensão de 188,50km no estado de Pernambuco. Atualmente ela está 

sendo duplicada.  

A rodovia BR 232 - PE foi pavimentada na década de 70 com TSD, no trecho compreendido 

entre Arcoverde e Algodões. A sua estrutura é fundamentada em uma base de solo-brita e 

sub-base de solo estabilizada granulometricamente. Desde a sua construção até o ano de 2002, 

quando parte de sua extensão foi duplicada, ela não havia sofrido nenhum tipo de intervenção. 

No ano de 2007, o trecho compreendido entre o km110 e o km175 recebeu uma camada de 

TSD com asfalto polimerizado (SANTOS, 2009).  
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Tanto a BR 101 - PE como a BR 232 - PE possuem um volume de tráfego alto, sendo 

consideradas como arterial principal na maior parte. As características do tráfego são 

apresentadas na Tabela 3.6. Pode ser observado que os maiores Volumes Médios Diários 

(VMD) estão nos trechos da Região Metropolitana de Recife, do km41,4 ao 98,7 na BR 101 e 

na BR 232 do km0 ao 14,4. Deve-se salientar ainda que os dados expressos na Tabela 3.6 são 

relativos ao estudo realizado para o plano estratégico de 2001/2002, portanto, antes da BR 

232 - PE ser duplicada. Provavelmente após a duplicação houve um acréscimo no volume de 

tráfego. Entretanto, os valores aqui apresentados serão base para um parâmetro entre os 

trechos para se avaliar a susceptibilidade ao polimento da superfície, pois o aumento deve ter 

sido de maneira proporcional nos diversos trechos. 

Tabela 3.6. Características das BR’s 101 e 232 - PE (ATP- Engenharia / DNIT (2002)) 
Rodovia Lado Início (km) Final (km) VMD 

B
R

 1
01

 –
 P

E
  

S 0,0 7,7 5.000 
S 7,7 21,0 5.500 
S 21,0 41,4 5.700 
S 41,4 51,6 9.000 
D 51,6 66,6 10.000 
D 66,6 82,3 12.500 
D 82,3 98,7 7.500 
S 98,7 100,7 6.300 
S 100,7 135,0 5.200 
S 135,0 148,5 3.800 
S 148,5 156,4 3.500 
S 156,4 188,5 3.200 

B
R

 2
32

 –
 P

E
  

D 0,0 4,7 20.000 
D 4,7 10,4 12.000 
S 10,4 14,4 9.800 
S 14,4 26,9 11.000 
S 26,9 42,9 8.900 
S 42,9 45,0 8.000 
S 45,0 58,5 7.300 
S 58,5 71,5 5.900 
S 71,5 77,2 5.300 
S 77,2 88,4 4.800 
S 88,4 99,9 4.300 
S 99,9 102,1 4.000 
S 102,1 129,9 5.000 
S 129,9 213,0 3.000 
S 213,0 253,1 2.000 
S 253,1 279,5 2.400 
S 279,5 326,6 1.200 
S 326,6 405,9 1.360 
S 405,9 513,2 1.400 
S 513,2 553,5 850 

*S (pista simples) e D (lado direito). 
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A rodovia BR 230 - PB foi duplicada no ano de 2000 e inaugurada em outubro de 2001. Os 

serviços de duplicação foram realizados concomitantemente aos da restauração da rodovia 

existente. O projeto foi concebido como pavimento flexível e apresentava os VDM’s contidos 

na Tabela 3.7.  

 Tabela 3.7. Características da BR 230 - PB (DER-PB, 1999) 
Trecho (km) VDM 

138  6.839 
115  6.711 
67  6.968 
49  6.968 

3.1.3. Características das Superfícies Ensaiadas 

As superfícies ensaiadas em campo foram de CCP, TSD, e CA na antiga faixa C do DNIT. 

Como as superfícies em CA possuem variações que influenciam diretamente na aderência 

pneu-pavimento, buscou-se informações sobre o traço destas misturas para verificar o grau de 

influência nos parâmetros de aderência pneu-pavimento. As granulometrias e o teor de ligante 

de cada mistura estão apresentados nas Figuras 3.4 a 3.10. O ligante utilizado nas misturas foi 

o CAP 50/60 da ASFOR - Fortaleza, entretanto, como cada trecho foi realizado em etapas 

diferentes, os lotes também são heterogêneos. A porcentagem de cada fração de agregado 

pode ser observada na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8. Porcentagem de agregados para as misturas estudadas 

Peneira 
% de agregado retido 

Mistura A Mistura B Mistura C Mistura D Mistura E Mistura F Mistura G 
Fundo 6 6 6 6 8 6,3 6,6 
N° 200 6 6 6 7 7 7,2 7,1 
N° 80 17 17 17 12 10,5 9,8 13 
N° 40 28 25 29 25 25 18,8 22,6 
N° 10 15 18 16 14 19,5 13,7 15,4 
N° 4 15 13 22,6 30 17 28,7 18 
3/8" 5 8 3,4 6 4 9,3 8,9 
1/2" 8 7 0 0 9 6,2 8,4 
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Figura 3.4. Granulometria BR 101 - PE, trecho do km83 a 106,64 

Figura 3.5. Granulometria BR 101 - PE, trecho do km104 a 153,3 
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Figura 3.6. Granulometria BR 101 - PE, trecho do km153,3 a 214,2 

Figura 3.7. Granulometria BR 232 - PE, trecho do km9 a 71,5 
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Figura 3.8. Granulometria BR 230 - PB, trecho do km47 a 71 

Figura 3.9. Granulometria BR 230 - PB, trecho do km71 a 117 

Figura 3.10. Granulometria BR 230 - PB, trecho do km117 a 147,9 
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Em alguns pontos ensaiados em campo não foi possível a obtenção de todos os dados 

referentes à superfície do pavimento. Para melhor organização do trabalho, nomeou-se as 

misturas diferentes para que se consiga uma avaliação da superfície com os resultados dos 

ensaios de aderência pneu-pavimento. Esta atribuição do tipo de mistura está explicitada na 

Tabela 3.9. 

Tabela 3.9. Especificação dos tipos de superfícies ensaiadas 
Rodovia / Trecho 

(km) 
Tipo de Superfície Nomenclatura adotada 

da mistura 
Ano de 

intervenção 

R
od

ov
ia

 B
R

 1
01

- 
PE

 

33 Concreto com capa de CA * S/I(A) 1973 
49 CA S/I(B) 2001 
67 Concreto com capa de CA S/I(C) 2001 
73 Concreto com capa de CA S/I(C) 2001 
83 CA Mistura A 2007 
94 CA Mistura A 2007 
98 CA Mistura A 2007 

114 CA Mistura B 2001 
132 CA Mistura B 2001 
145 CA Mistura B 2001 
157 CA Mistura C 2001 
161 CA Mistura C 2001 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
32

 -
 P

E
 

6 CCP S/I (D) 2002 
7 Concreto com capa de CA S/I (E) 2002 
8 Concreto com capa de CA S/I (E) 2002 
9 CA Mistura D 2002 

15 CA Mistura D 2002 
75 CCP S/I (F) 2002 
90 CCP S/I (F) 2002 
91 CCP S/I (F) 2002 

110 CCP S/I (F) 2007 
147 TSD S/I (G) 2007 
160 TSD S/I (G) 2007 
175 TSD S/I (G) 2007 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
30

 -
 P

B
 

138 AC* CA Mistura E 2000 
138 C* CA Mistura E 2000 

138 DC* CA Mistura E 2000 
115 AC* CA Mistura F 2000 
115 C* CA Mistura F 2000 

115 DC* CA Mistura F 2000 
67 AC* CA Mistura G 2000 
67 C* CA Mistura G 2000 

67 DC* CA Mistura G 2000 
49 AC* CA Mistura G 2000 
49 C* CA Mistura G 2000 

49 DC* CA Mistura G 2000 
*S/I Sem Informação sobre o traço da mistura 
*AC Antes da Curva, C na Curva e DC Depois da Curva
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Outra informação importante que deve constar nas análises é o Vv, pois havendo mais vazios 

na mistura, o pavimento torna-se mais permeável e não mantém o filme d’água na superfície 

que leva a hidroplanagem. Os Vv’s das misturas são apresentados na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10. Volume de vazios das misturas analisadas 
Tipo de Mistura Vv (%) 

Mistura A 3,8 
Mistura B 4,0 
Mistura C 3,7 
Mistura D 3,9 
Mistura E 5,2 
Mistura F 3,6 
Mistura G 3,9 

 3.2. ENSAIOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA PISTA 

Foram realizados os ensaios descritos a seguir. 

• Pêndulo britânico: trata-se de um equipamento portátil cuja especificação é baseada no 

método ASTM E303-98. Consiste num pêndulo padronizado com uma base de borracha, que 

é lançado em direção ao pavimento molhado, com o objetivo de medir-se a perda de energia 

por atrito da sapata de borracha do pêndulo quando esta desliza sobre a superfície do 

pavimento. O valor é expresso em BPN (British Number Pendulum) ou SRT (Skid Resistent 

Test). O equipamento pode ser visto na Figura 3.11. É recomendável que este seja passado 

cinco vezes para uma melhor acurácia do ensaio. 

Figura 3.11. Pêndulo britânico 



82 

A classificação da microtextura com o pêndulo britânico está apresentada na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11. Classificação pêndulo britânico (ABPV, 1998 apud APS, 2006) 
Classificação Limites BPN 

P Perigosa < 25 
ML Muito Lisa 25 – 31 
L Lisa 32 – 39 
IR Insuficientemente Rugosa 40 – 46 

MR Medianamente Rugosa 47 – 54 
R Rugosa 55 – 75 

MuR Muito Rugosa > 75 

• Mancha de areia: é um ensaio usado para a determinação da média da profundidade 

da altura da mancha de areia em superfícies de pavimentos com o objetivo de obtenção das 

características de macrotextura, conforme especificação da ASTM E965-01. Consiste em 

preencher os vazios da textura superficial do pavimento com um volume conhecido de 

25.000mm3 mais ou menos 150mm3 de areia natural limpa e seca, uniforme, de grãos 

arredondados, que passa na peneira de abertura 0,3mm e fica retida na peneira de abertura 

0,15mm, ou com microesferas de vidro com as mesmas características granulométricas. 

Limpa-se a superfície com uma escova, em seguida espalha-se a areia sobre a superfície seca, 

com auxílio de um soquete com base circular (64mm de diâmetro) e revestida de borracha 

(1,5mm de espessura), realiza-se movimentos circulares preenchendo os vazios da superfície e 

obtendo uma área final circular, por fim, mede-se o diâmetro do círculo formado com a areia 

em quatro direções. O diâmetro médio Dm, será o resultado da média obtida nas medições. Os 

detalhes do ensaio podem ser observados na Figura 3.12. Recomenda-se que este ensaio seja 

feito quatro vezes para que se consiga uma melhor acurácia. 

  

Figura 3.12. Ensaio de mancha de areia 
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Para obter-se a altura média de areia (Hm) ou também conhecida como HS, deve-se aplicar os 

valores conhecidos na fórmula 3.1:  

    ou         (3.1) 
        

onde: 

Hm: altura de areia (mm); 

V: volume de areia (mm3); 

A: área da mancha circular de areia (mm2); 

Dm: diâmetro médio da mancha (mm). 

Segundo APS (2006), o Manual de Reabilitação de Pavimentos Asfálticos do DNIT (1998) 

apresenta faixas de valores para a macrotextura que estão expressas na Tabela 3.12. 

Tabela 3.12. Classificação da mancha de areia (APS, 2006) 
Classificação Limites (mm) 
Muito Fina HS < 0,20 

Fina 0,20 < HS < 0,40 
Média 0,40 < HS < 0,80 
Grossa 0,80 < HS < 1,20 

Muito Grossa HS > 1,20 

Entretanto, para um melhor ajuste foram incorporadas mais duas faixas na classificação da 

mancha de areia para tornar compatível o número de faixas para o pêndulo britânico (APS, 

2006). Os novos limites definidos estão expressos na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13. Classificação da mancha de areia (APS, 2006) 
Classificação Limites (mm) 
Muito Fina HS < 0,20 

Fina 0,20 < HS < 0,40 
Medianamente Fina 0,40 < HS < 0,60 

Média 0,60 < HS < 0,80 
Medianamente Grossa 0,80 < HS < 1,00 

Grossa 1,00 < HS < 1,20 
Muito Grossa HS > 1,20 

• Drenabilidade: este ensaio permite, através da avaliação da capacidade de escoamento 

da água superficial por entre os canais da rugosidade, caracterizar a textura do revestimento. 

A

V
Hm =

π⋅

⋅
=

2

4

mD

V
Hm
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O equipamento utilizado é o drenômetro que segue as dimensões do Institute for Highway, 

Railroads and Rock Engineering (ISETH). Ele consiste de um cilindro de acrílico 

transparente, no terço médio da altura do cilindro existem duas linhas que delimitam um 

volume conhecido de água (0,73litro), cujo tempo de escoamento será registrado. Para fixar o 

cilindro sobre a superfície do pavimento o aparelho possui em sua base uma argola de 

chumbo, no fundo do cilindro existe um furo com dimensões padronizadas, pelo qual a água é 

escoada. Na parte inferior da base do cilindro existe um revestimento de lâmina de borracha 

para aderir à superfície. Para evitar que a água escoe sem o devido registro do tempo, uma 

rolha é acoplada ao furo no fundo do cilindro. Antes do início de cada medida a superfície que 

será testada deve se molhada durante um período de um minuto (DOTY, 1975). 

O ensaio consiste em posicionar o drenômetro sobre a superfície do pavimento, previamente 

molhado, e enchê-lo com água, que será drenada pelos canais existentes na superfície que a 

borracha não vedar. Mede-se então, o tempo necessário para água ser escoada, na pressão 

atmosférica (FERREIRA, 2002). A drenabilidade pode ser expressa em função do tempo de 

escoamento ou em função do fluxo de escoamento da água (volume/tempo). As características 

do drenômetro podem ser observadas na Figura 3.13. 

Figura 3.13. Drenômetro  

Realizados os ensaios em campo, foi feito o cálculo de IFI, que segundo APS (2006), o DNIT 

já recomenda no seu Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (2006) o uso deste 

parâmetro. Este parâmetro foi utilizado com a norma ainda na sua versão anterior, como já 
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mencionado no item 2.5 deste trabalho, pois no Brasil se recomenda esta versão devido a 

utilização de equipamentos existentes no país. O IFI, na versão utilizada, é uma escala de 

referência baseada no modelo PIARC, que relaciona o atrito com a velocidade de 

deslizamento. Com isto, pode-se estimar a constante de referência da velocidade (Sp) e o 

atrito a 60km/h (F60) de um determinado pavimento. O par de valores, Sp e F60, expressa o 

valor de IFI de um determinado pavimento e permite calcular o valor do atrito, F(S), a 

qualquer velocidade de deslizamento (S). Para se calcular o IFI é preciso obter uma medida de 

textura (Tx) e outra de atrito (FR). Neste trabalho foram utilizadas as medidas da mancha de 

areia e do pêndulo britânico. O cálculo seguiu os seguintes passos: 

Primeiramente, calcula-se o Sp, como mostrado na equação 3.2. 

  

            (3.2) 

Onde: 

Tx: parâmetro de textura; 

a e b: constantes determinadas em função do equipamento utilizado (Tabela 3.14).  

Tabela 3.14. Valores de a e b para cálculo de Sp (APS, 2006) 
Norma Ensaio a b 
ASTM E1845 Perfilômetro laser 14,2 89,7 
ASTM 965 Mancha de areia -11,6 113,6 

Em seguida, calcula-se o FR60 como pode ser observado na equação 3.3. 

            (3.3) 

Onde: 

FR60: valor de atrito do equipamento convertido à velocidade de 60km/h; 

FRS: atrito medido pelo equipamento a velocidade de deslizamento S; 

S: velocidade de deslizamento do equipamento. 

E por fim, obtém-se o F60 através da equação 3.4 e da Tabela 3.15. 

                                                                                       (3.4) 

Onde: 

F60: atrito harmonizado de referência; 

TxbaSp ×+=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

×=
Sp

S

EXPFRSFR
)60(

60

TxCFRBAF ×+×+= 6060
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A, B, e C: constantes para os diferentes equipamentos, estes valores podem ser 

observados na Tabela 3.15. 

Tabela 3.15. Relação de equipamentos que foram calibrados para obtenção de F60 
(APS, 2006) 

Características Equipamento S A B C 
Pneus lisos 

Roda bloqueada 
ASTM E274 (USA) 65 0,045 0,925 0 

LCPC Skid Trailer (F) 60 0,002 1,008 0 

Roda 
Parcialmente 
Bloqueada 

OSCAR at 86% (N) 52 -0,030 0,864 0 

OSCAR at 20% (N) 12 0,119 0,643 0 

Komatsu Skid Trailer (J) 10 0,042 0,849 0 

DWW Trailer (NL) 43 0,019 0,868 0 

Griptesyer (UK) 9,4 0,082 0,910 0 

Roda Obliqua 

Stradograph (DK) 12,5 0,054 0,770 0 

Odoliograph Wallon (B) 12,9 0,113 0,729 0 

Odoliograph CRR (B) 20,5 0,113 0,746 0 

SCRIM Flemish (B) 20,5 0,049 0,967 0 

SCRIM CEDEX (E) 20,5 0,019 0,813 0 

SCRIM MOPT (E) 20,5 0,032 0,873 0 

SCRIM SRM (D) 20,5 0,017 0,850 0 

SCRIM GEOCISA (E) 20,5 0,021 0,928 0 

SCRIM (F) 20,5 -0,006 0,862 0 

SUMMS (I) 20,5 0,002 0,987 0 

SCRIMTEX (UK) 17,1 0,033 0,872 0 

Pneus com ranhuras 

Roda Bloqueada 

Stuttgarter Reibungsmesser (CH) 60 0,022 0,050 0,082 

Skiddometer (CH) 60 0,026 0,504 0,099 

Stuttgarter Reibungmesser (A) 60 -0,072 0,767 0,086

ASTM E274 (USA) 65 -0,023 0,607 0,098 

Fristion Tester (PL) 60 -0,025 0,807 0,068 

Roda 
Parcialmente 
Bloqueada 

Stuttgarter Reibungmesser (CH) 12 0,141 0,323 0,074

Skiddometer 12 0,030 0,918 -0,014 

BV-11 (S) 12 0,040 0,856 -0,016 

Stuttgarter Reibungmesser (A) 12 0,020 0,867 -0,006

Equipamentos com sapatas 

Estáticos 

DF Tester at 60km/h (J) 60 -0,034 0,771 0 

DF Tester at 20km/h (J) 20 0,081 0,732 0 

Pendulum Tester BPT (USA) 10 0,056 0,008 0 

Pendulum Tester SRT (CH) 10 0,044 0,010 0 

Os valores constantes na Tabela 3.16 apresentam as faixas de classificação do IFI adotadas 

nesta pesquisa. 
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Tabela 3.16. Classificação da IFI (APS, 2006) 
Classificação Limites (mm) 

Péssimo <  0,05 
Muito Ruim 0,06 0,08 

Ruim 0,09 0,11 
Regular 0,12 0,14 

Bom 0,15 0,21 
Muito Bom 0,22 0,35 

Ótimo > 0,35 

3.3. VERIFICAÇÃO DA MISTURA DE CAMPO EM LABORATÓRIO

Depois de realizados os ensaios em campo, tentou-se simular em laboratório as situações 

vivenciadas em campo. Para isto, se adquiriu um agregado da região onde foram executadas 

as obras para que suas características fossem as mais próximas possíveis da realidade. Este 

agregado foi proveniente da pedreira Guarany, por ser esta uma grande fonte de materiais para 

obras de pavimentação no estado de Pernambuco. A caracterização do mesmo será abordada 

no item da proposição das misturas.  

O ligante utilizado também foi o mais próximo possível, dentro das possibilidades, pois como 

as obras já haviam sido executadas há alguns anos não seria possível a realização dos ensaios 

com o mesmo ligante. O ligante utilizado segue a seguinte caracterização explicitada na 

Tabela 3.17. 

Tabela 3.17. Caracterização do ligante (CAP 50/70) utilizado para a simulação em laboratório 
Característica Método Especificação Resultado Unidade 
Penetração NBR-6576 50 a 70 52 0,1mm 
Ponto de Amolecimento NBR-6560 46 min 48 °C 
Viscosidade Brookfield 135°C, 20rpm NBR-15184 274 min 344 cp 
Viscosidade Brookfield 150°C, 20rpm NBR-15184 112 min 171 cp 
Viscosidade Brookfield A 175°C 100rpm NBR-15184 57 a 285 64 cp 
Ponto de Fulgor NBR-11341 235 235 °C 
Índice de Suscetibilidade Térmica Cálculo -1,5 a 0,7 -1,6 - 
Temperatura de Mistura °C Cálculo Indicativo 144 a 150 - 
Temperatura de Compactação °C Cálculo Indicativo 135 a 141 - 

Elegeram-se dois tipos de misturas utilizadas em campo para que fossem confeccionadas em 

laboratório, uma com o Tamanho Máximo Nominal (TMN) de 9,5mm e outra com TMN de 

12,5mm, pois desejava-se saber também se o tamanho dos agregados apresentava influência 

no desempenho aderência pneu-pavimento. As misturas confeccionadas foram denominadas 
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Mistura D e Mistura F. A Figura 3.14 apresenta a fase de usinagem da mistura no Laboratório 

de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Figura 3.14. Usinagem da mistura 

Em seguida a mistura foi moldada na mesa compactadora através dos parâmetros da norma 

francesa NF P 98-253-1 com algumas adaptações sugeridas pelo Laboratório de Tecnologia 

de Pavimentação da USP. A sua execução está ilustrada na Figura 3.15 e os passos estão 

descritos na Tabela 3.18. 

  

  

Figura 3.15. Compactação da mistura 
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 Tabela 3.18. Procedimento utilizado na compactação da mistura 
Passo Procedimento 

1 Descer a base da mesa 120mm para despejar a mistura asfáltica 
2 Colocar a mistura no molde 
3 Socar a mistura com uma espátula para acomodá-la 
4 Subir até que a mistura fique 0,5cm acima da borda do molde 

Trilha 1 
5 Pressão do pneu e do eixo = 6bar 
6 Centro (2x) 
7 Após a primeira passagem do pneu sobre a placa sobe-se a base da mesa de 1 em 1mm  
8 Mudar a pressão do eixo e do pneu para 3bar (pré-compactação sem chapa) 
9 Avante (1x) 

10 Ré (1x) 
11 Centro (1x) 
12  Subir 1mm 
13 Repete-se a sequência: Avante (1x), Ré (1x) e Centro (1x) até atingir 56mm 
14 Ao atingir 56mm, repetir mais uma vez a sequência: Avante (1x), Ré (1x) e Centro (1x) 
15 Subir de 1 em 1mm seguindo a sequência: Avante (1x), Ré (1x) e Centro (1x) até atingir 54mm 
16 Ao atingir 54mm repetir mais uma vez a sequência: Avante (1x), Ré (1x) e Centro (1x) 
17 Colocar a placa metálica 
18 Pressão do pneu e do eixo = 6bar 

Trilha 3 
19 Centro (4x) 
20 Subir o molde até atingir 53mm 
21 Avante (4x) 
22 Ré (4x) 
23 Centro (2x) 
24 Subir o molde até atingir 52mm 

Trilha 1 
25 Avante (8x) 
26 Ré (8x) 
27 Centro (4x) 
28 Subir o molde até atingir 51mm 

Trilha 3 
29 Avante (8x) 
30 Ré (8x) 
31 Centro (4x) 
32 Subir o molde até atingir 50mm 

Trilha 1 
33 Avante (4x) 
34 Ré (4x) 
35 Centro (2x) 
36 Colocar a placa metálica 
37 Pressão do pneu e do eixo = 6bar 
38 Centro (8x) 

Após a compactação, a mistura foi colocada no simulador de tráfego, como mostra a Figura 

3.16 e mediu-se a deformação nos ciclos de 100, 300, 1.000, 3.000, 10.000 e 30.000 

passagens. 
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Figura 3.16. Simulação de tráfego 

Aliado a este ensaio foram realizados os ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico como 

pode ser observado na Figura 3.17. O ensaio de mancha de areia foi realizado antes do início 

da simulação e nos ciclos 100, 300, 1.000, 3.000, 10.000 e 30.000. A cada intervalo de ciclos 

eram feitos quatro ensaios de mancha de areia, duas no lado direito e duas no lado esquerdo 

para se conseguir uma maior confiabilidade. O ensaio foi feito com metade do volume padrão 

(ASTM E965-01), para que fosse possível realizar na placa, tendo em vista que a superfície 

era restrita nas suas dimensões. Nos ciclos iniciais o ensaio era feito da maneira usual, 

formando um círculo medindo-se o diâmetro. Contudo, a medida que a mistura começou a 

formar a trilha de roda, o ensaio começou a ser realizado através da área de um retângulo e 

fazendo-se as conversões necessárias para a adaptação do ensaio em área do círculo para área 

do retângulo como pode ser visto na Figura 3.18.  

  
Figura 3.17. Ensaio de mancha de areia e pêndulo britânico nas amostras 
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Figura 3.18. Ensaio de mancha de areia usando a área aproximada de um retângulo 

Já o ensaio de pêndulo britânico, foi realizado antes da simulação do tráfego e aos ciclos 

10.000, pois seria inviável realizar o ensaio de pêndulo britânico a cada intervalo de ciclo 

como a mancha de areia, tendo em vista que seria necessário retirar a amostra do simulador, 

ocasionando assim uma perda de temperatura muito grande da placa e demandando um tempo 

excessivo para a realização do ensaio. Também não foi possível realizar o ensaio de pêndulo 

britânico aos 30.000 ciclos, pois com a trilha formada não era possível a passagem da sapata 

do pêndulo de forma adequada para a realização do ensaio. Interessa, contudo, saber como se 

dá o desenvolvimento da aderência. Acredita-se que uma medida inicial e outra após várias 

passagens sejam suficientes para uma indicação deste desenvolvimento.  

3.4. PROPOSIÇÃO DA MISTURA 

Com base na revisão bibliográfica efetuada, propôs-se a confecção de dois tipos de misturas 

asfálticas para que se possa comparar seus desempenhos, com relação à aderência pneu-

pavimento, com as características dos revestimentos encontradas em campo. Visa-se um 

revestimento mais seguro e durável, sem negligenciar a questão estrutural do pavimento. Para 

se realizar a correta confecção da mistura é preciso que se faça a caracterização dos materiais 

empregados na mesma. Assim os procedimentos adotados são especificados a seguir. 
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Os agregados utilizados nesta pesquisa foram coletados na pedreira Guarany, localizada no 

município de Jaboatão dos Guararapes. A sua caracterização segue os procedimentos 

convencionais preconizados pelo DNIT, além de alguns testes das especificações Superpave. 

Foram realizados para a brita ¾” os ensaios de granulometria por peneiramento (DNER-ME 

083/98), abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), e ensaio e de adesividade (DNER-ME 

078/94).  

Pelas especificações Superpave foram realizados os ensaios de densidade, absorção e 

lamelaridade. O ensaio de densidade de agregado graúdo foi executado seguindo a norma 

ASTM C127-88. Alguns passos do procedimento de ensaio são: imersão dos agregados em 

água por 24h, pesagem dos agregados na condição Saturada Superfície Seca (SSS), condição 

em que os agregados estão com os poros preenchidos com água (após 24h de imersão), porém 

a superfície dos grãos está seca, e pesagem dos agregados imersos. 

A curva granulométrica adotada nesta pesquisa para a dosagem e confecção das misturas 

SMA foi de 12,5mm de TMN, especificada pela norma AASHTO MP8-05. Procurou-se 

atingir, dentro da faixa especificada, uma composição granulométrica que fornecesse uma 

maior descontinuidade, como pode ser vista na Tabela 3.19 (OLIVEIRA FILHO, 2007). 

Maiores detalhes serão apresentados no capítulo seguinte. 

Tabela 3.19. Granulometrias SMA (OLIVEIRA FILHO, 2007) 
Abertura 
(mm) 

TMN = 12,5mm TMN = 9,5mm TMN = 4,75mm 
L. Superior L. Inferior L. Superior L. Inferior L. Superior L. Inferior 

25,0 - - - - - - 
19,0 100 100 - - - - 
12,5 100 90 100 100 - - 
9,5 80 50 95 70 100 100 
4,75 35 20 50 30 100 90 
2,36 24 16 30 20 65 28 
1,18 - - 21 - 36 22 
0,60 - - 18 - 28 18 
0,30 - - 15 - 22 15 
0,75 11 8 12 8 15 12 

Os CPs foram produzidos no CGS, sendo que estes tipos de misturas descontínuas merecem 

uma atenção especial com relação ao número de giros, que deve ser definido por tentativas, 
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como explica OLIVEIRA FILHO (2007). A energia de compactação escolhida deve produzir 

CPs com Volume de vazios (Vv) desejados.  

Para a presente pesquisa, seguiu-se a especificação da AASHTO para Vv em misturas de CA e 

SMA, que estabelece 4,0% de Vv a para determinação do teor ótimo da mistura. O cálculo do 

Vv pode se observado na equação 3.5. 

            (3.5) 
        
Onde: 

DMM: Densidade Máxima Medida; 

Da: densidade aparente da mistura compactada. 

Os CPs moldados foram caracterizados mecanicamente por meio dos ensaios de Módulo de 

Resiliência, Resistência à Tração Indireta por Compressão Diametral, Vida de Fadiga, Dano 

por Umidade Induzida e Desgaste Cântabro. 

E por fim, foram moldadas placas na mesa compactadora do simulador de tráfego laboratorial, 

também da Universidade Federal do Ceará, como pode ser visto na Figura 3.19. A 

compactação das placas seguiu a norma francesa com algumas adaptações, pois a mesa foi 

completamente suspensa até a altura desejada da placa após algumas passagens a mais que a 

norma francesa. Estas passagens foram necessárias para que fosse atendido o volume desejado 

da placa. Estas placas possuem uma área maior, possibilitando a realização dos ensaios de 

mancha de areia, pêndulo britânico e drenabilidade. A compactação da placa na mesa 

compactadora produz uma placa compactada de mistura asfáltica nas dimensões padrão de 

500mm de comprimento e 270mm de largura, havendo placas com 50 e com 100mm de 

espessura. 

Vv =
DMM − Da

DMM
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Figura 3.19. Mesa compactadora (SOARES, 2009) 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE DOS ENSAIOS DE CAMPO 

Os ensaios feitos em campo foram realizados em locais definidos de acordo com a descrição 

que consta no Capítulo 3. O objetivo é a execução de uma série de testes em campo que visam 

constatar se a deficiência na aderência pneu-pavimento e a falta de uma drenagem eficiente 

estão sendo fatores relevantes no quesito segurança nas estradas investigadas. Foram 

realizados ensaios em superfícies de Concreto Asfáltico convencionais faixa C, em TSD com 

asfalto polimerizado e em superfícies de pavimentos de CCP. Os ensaios de campo foram 

descritos no capítulo anterior e seguiram as seguintes normas: 

1) Mancha de areia de acordo com a ASTM E965-01; 

2) Pêndulo britânico conforme a ASTM E303-98; 

3) Cálculo do valor IFI de acordo com a ASTM E1960-98;

4) Drenabilidade de acordo com as instruções LTP-EPUSP (APS, 2006). 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na presente pesquisa fazendo uso das 

legendas indicadas na Tabela 4.1 (APS, 2006). 

Tabela 4.1. Classificação da mancha de areia e pêndulo britânico (APS, 2006) 
Mancha de areia Classificação Pêndulo britânico Classificação 
Muito Fina MF Perigosa P 

Fina F Muito Lisa ML 

Medianamente Fina MeF Lisa L 

Média M Insuficientemente Rugosa IR 

Medianamente Grossa MeG Medianamente Rugosa MR 

Grosseira G Rugosa R 

Muito Grosseira MG Muito Rugosa MuR 

São apresentadas a seguir as características de cada trecho analisado no trabalho, envolvendo 

a BR 101 - PE, a BR 232 - PE e a BR 230 - PB. Os respectivos ensaios, observações e 

ilustrações de cada ponto ensaiado estão detalhados um a um no Apêndice A. Os valores dos 

ensaios estão apresentados na Tabela 4.2. 
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 Tabela 4.2. Valores obtidos nos ensaios de campo 
Rodovia / Trecho (km) Mancha de areia Pêndulo britânico IFI Drenabilidade (l/s) 

HS (mm) BPN Sp F60 

R
od

ov
ia

 B
R

 1
01

- 
PE

 
33 0,324 52,6 25,21 0,11 0,060 
49 0,369 46,5 30,32 0,13 0,083 
67 0,757 50,5 74,40 0,26 0,232 
73 0,531 40,2 48,72 0,17 0,101 
83 0,388 45,4 32,48 0,13 0,078 
94 0,385 53,2 32,14 0,15 0,115 
98 0,380 48,8 31,57 0,14 0,064 

114 0,841 35,6 83,94 0,21 0,354 
132 1,118 49,2 115,40 0,31 0,488 
145 0,558 40,8 51,79 0,18 0,174 
157 0,820 49,8 81,55 0,27 0,189 
161 0,776 52,6 76,55 0,27 0,398 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
32

 -
 P

E
 

6 0,318 42,8 24,52 0,10 0,088 
7 0,266 48,8 18,62 0,08 0,025 
8 0,445 44,4 38,95 0,15 0,043 
9 0,646 45,4 61,79 0,22 0,107 

15 0,401 54,4 33,95 0,16 0,030 
75 0,198 58,2 10,89 0,06 0,026 
90 0,189 55,2 9,87 0,06 0,019 
91 0,199 53,0 9,87 0,06 0,017 

110 0,273 53,6 19,41 0,09 0,018 
147 0,304 48,4 22,93 0,10 0,037 
160 1,205 50,4 125,29 0,33 0,350 
175 1,405 60,2 148,01 0,40 0,412 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
30

 -
 P

B
 

138 AC* 0,385 50,0 32,14 0,14 0,062 
138 C* 0,299 50,2 22,37 0,10 0,029 

138 DC* 0,311 56,2 23,73 0,11 0,022 
115 AC* 0,345 58,2 27,59 0,13 0,041 
115 C* 0,207 60,4 11,92 0,06 0,043 

115 DC* 0,622 61,4 59,06 0,27 0,058 
67 AC* 0,388 48,2 32,48 0,14 0,084 
67 C* 0,509 58,8 46,22 0,22 0,095 

67 DC* 0,382 53,8 31,80 0,15 0,051 
49 AC* 0,249 49,0 16,69 0,08 0,033 
49 C* 0,589 51,2 55,31 0,22 0,099 

49 DC* 0,530 48,2 48,61 0,19 0,080 
*(AC) Antes da Curva, (C) Curva, (DC) Depois da Curva 

Todas as três rodovias analisadas são de tráfego intenso, sendo consideradas de grande 

importância no fluxo rodoviário dos estados de Pernambuco e da Paraíba. A BR 101 - PE, 

visualmente, foi considerada a de pior qualidade entre as analisadas, com mais de 50% dos 

pontos apresentando problemas como acostamento inadequado, sinalização ruim, buracos e 

trilha de roda. A BR 232 - PE apresentou alguns problemas de trinca, buracos, trilha de roda e 

acostamento inadequado, entretanto, numa proporção bem menor que a BR - 101. Também 

observou-se que estas falhas eram isoladas, localizadas principalmente em trechos onde não 

havia restauração e duplicação. Para todos os pontos analisados, na BR 230 - PB foi 
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observada uma boa sinalização, assim como a superfície de rolamento e o acostamento 

estavam em condições adequadas e a pista é dupla em toda a extensão estudada.  

Com os dados obtidos dos ensaios em campo puderam-se obter informações importantes com 

relação à situação dos pavimentos perante aos parâmetros exigidos relativos à aderência. 

Também, foram obtidas correlações entre as informações coletadas, o que é apresentado 

posteriormente neste capítulo.  

Segundo APS (2006), o valor de HS de 0,6mm corresponde ao limite mínimo da faixa de 

mancha de areia recomendada pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo 

(ARTESP) para os pavimentos da rede concessionada estadual paulista. O DNIT, no seu 

Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006), sugere que o valor de 

resistência à derrapagem (BPN) medido através do pêndulo britânico, deve ser superior a 55. 

Entretanto, admite o intervalo de 47 a 75, correspondente às superfícies medianamente rugosa 

a rugosa. Os limites de HS devem estar entre 0,6 e 1,2mm. De acordo com o DNIT, os 

segmentos com baixo valor de aderência e/ou altos índices de acidentes devem ser 

identificados. As classificações obtidas através dos valores retirados dos ensaios de campo 

estão compiladas nas Tabelas de 4.3 a 4.5. 

Tabela 4.3. Resultados da classificação dos ensaios e de IFI para a BR 101 - PE 
Rodovia 
Trecho 
(km) 

Mancha de areia Pêndulo britânico IFI 
Tipo de Revestimento 

Classificação Classificação Classificação 

R
od

ov
ia

 B
R

 1
01

- 
PE

 

33 F MR Ruim Concretoa com capa de CA 
49 F IR Regular CA 
67 M MR Muito Bom Concreto com capa de CA 
73 MeF IR Bom Concreto com capa de CA 
83 F IR Regular CA 
94 F MR Bom CA 
98 F MR Regular CA 

114 MeG L Bom CA 
132 G MR Muito Bom CA 
145 MeF IR Bom CA 
157 MeG MR Muito Bom CA 
161 M MR Muito Bom CA 

      aO termo concreto nesta tabela e subseqüentes se refere ao CCP 
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Tabela 4.4. Resultados da classificação dos ensaios e de IFI para a BR 232 - PE  
Rodovia 
Trecho 
(km) 

Mancha de areia Pêndulo britânico IFI 
Tipo de Revestimento 

Classificação Classificação Classificação 
R

od
ov

ia
 B

R
 2

32
 -

 P
E

 
6 F IR Ruim CCP 
7 F MR Muito Ruim Concreto com capa de CA 
8 MeF IR Bom Concreto com capa de CA 
9 M IR Muito Bom CA 

15 MeF MR Bom CA 
75 MF R Muito Ruim CCP 
90 MF MR Muito Ruim CCP 
91 MF MR Muito Ruim CCP 

110 F MR Ruim CCP 
147 F MR Ruim TSD 
160 MG MR Muito Bom TSD 
175 MG R Ótimo TSD 

Tabela 4.5. Resultados da classificação dos ensaios e de IFI para a BR 230 - PB  
Rodovia / Trecho 
(km) 

Mancha de areia Pêndulo britânico IFI Tipo de 
Revestimento Classificação Classificação Classificação 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
30

 –
 P

B
 

138 AC* F MR Regular CA 
138 C* F MR Ruim CA 

138 DC* F R Ruim CA 
115 AC* F R Regular CA 
115 C* F R Muito Ruim CA 
115DC* M R Muito Bom CA 
67 AC* F MR Regular CA 
67 C* MeF R Muito Bom CA 

67 DC* F MR Bom CA 
49 AC* F MR Muito Ruim CA 
49 C* MeF MR Muito Bom CA 

49 DC* MeF MR Bom CA 
      AC* antes da curva, C* na curva e DC* depois da curva 

A partir dos valores dos ensaios obtiveram-se gráficos capazes de explicitar a situação das 

superfícies em função das características de atrito. Estes gráficos foram elaborados utilizando 

como referência os gráficos apresentados por APS (2006) e considerando os valores limites de 

atrito como sendo uma superfície medianamente rugosa (BPN=47). Se fosse levada em 

consideração a sugestão do DNIT de se adotar valores de BPN acima de 55, apenas 22% dos 

pontos de todas as rodovias analisadas apresentariam valores satisfatórios. Na BR 101, 

comparando-se o trecho 33, onde a textura é fina, o atrito é medianamente rugoso e o IFI é 

ruim com o trecho 114, onde a situação é oposta, a textura é medianamente grossa, o atrito é 

liso e o IFI é bom, percebe-se a maior influência da textura neste índice. 
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No caso da BR 101 - PE, pode-se observar, através da Figura 4.1, nos pontos ensaiados, que 

25% precisam melhorar somente a macrotextura, aproximadamente 34% precisam melhorar a 

macrotextura e a microtextura, aproximadamente 8% precisam melhorar somente a 

microtextura e 33% não precisam de nenhuma intervenção. A situação da macrotextura é a 

mais preocupante, pois mais da metade dos pontos avaliados precisa sofrer intervenções para 

alcançar os valores mínimos sugeridos pelo DNIT. Com relação ao tipo de mistura, não se 

pôde tirar nenhuma conclusão somente por esta análise, já que todas as superfícies analisadas 

nesta rodovia são de CA. 

Figura 4.1. Valores de atrito versus valores de textura com os limites sugeridos pelo DNIT 
para BR 101 - PE 

Na BR 232 – PE pode-se observar através da Figura 4.2, nos pontos ensaiados, que 58% 

precisam melhorar somente a macrotextura, aproximadamente 17% precisam melhorar a 

macrotextura e a microtextura, aproximadamente 8% precisam melhorar somente a 

microtextura, e apenas 17% não precisam de nenhuma intervenção. A situação da 

macrotextura, neste caso, também é a mais preocupante, pois 75% dos pontos avaliados 

precisam sofrer intervenções para alcançar os valores mínimos sugeridos pelo DNIT. Sobre o 

tipo de mistura, pôde-se observar que o pior desempenho foi o da superfície de CCP. Em 

seguida os pavimentos que apresentam superfície de CA. Já o TSD, apresentou o melhor 
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desempenho, com dois terços da sua amostragem não necessitando de nenhum tipo de 

intervenção. 

Figura 4.2. Valores de atrito versus valores de textura com os limites sugeridos pelo DNIT 
para BR 232 - PE 

Os ensaios apresentados na BR 230 - PB mostraram, como pode ser visto na Figura 4.3, que 

nos pontos ensaiados, 92% aproximadamente precisam melhorar somente a macrotextura, e 

aproximadamente 8% não precisam de nenhum tipo de intervenção. Este resultado evidencia a 

má situação do pavimento perante o ensaio de mancha de areia, deixando clara a importância 

da mistura para um melhor desempenho em relação à aderência pneu-pavimento. No caso 

específico desta rodovia, a situação se torna ainda mais grave, pois a superfície de rolamento 

encontra-se em boas condições com relação a buracos e trincas possibilitando o motorista 

desenvolver uma velocidade elevada sem que haja a segurança mínima sugerida pelo DNIT 

no que diz respeito à aderência.  

Quando há ocorrências de chuva, o risco aumenta ainda mais. Mesmo com os resultados do 

ensaio de pêndulo britânico apresentando níveis satisfatórios com relação ao atrito, a textura 

inadequada do pavimento facilita a formação de lâminas d’água ocasionando com mais 

facilidade o fenômeno da hidroplanagem. Desta forma, como foi relatado pelos policiais 

rodoviários do estado da Paraíba, quando ocorre chuva na região os mesmos precisam se 
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deslocar até os pontos críticos, que são nas curvas, para alertarem os motoristas a diminuírem 

a velocidade nestes trechos.  

Figura 4.3. Valores de atrito versus valores de textura com os limites sugeridos pelo DNIT 
para BR 230 - PB 

Quando se une todas as rodovias estudadas, observa-se, através do gráfico da Figura 4.4, que 

aproximadamente 81% dos pontos analisados precisam de algum tipo de intervenção para 

atingir os níveis mínimos sugeridos pelo DNIT. Deste total, 6% precisam melhorar somente a 

microtextura, 58% precisam melhorar somente a macrotextura e 17% precisam melhorar a 

micro e a macrotextura. A situação mais crítica é com relação à macrotextura, sendo que 75% 

dos pontos avaliados estão abaixo dos mínimos sugeridos.  
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Figura 4.4. Valores de atrito versus valores de textura com os limites sugeridos pelo DNIT 
para todas as estradas estudadas em função do tipo de mistura 

Com relação ao tipo de mistura, observou-se que a superfície que apresentou melhor 

desempenho, em porcentagem, foi a construída com TSD e o pior desempenho foi o do 

pavimento de CCP. Contudo, deve-se atentar para a questão do conforto ao usuário, pois o 

TSD proporciona um ruído maior e consequentemente um aumento no desconforto, já o CCP 

possibilita em alguns casos uma maior capacidade estrutural do pavimento. Desta forma, o 

uso destes tipos de superfícies deve ser avaliado como um todo, projeto estrutural, aderência 

pneu-pavimento e conforto ao usuário. O revestimento em CA apresentou variabilidade de 

dados, entretanto, pôde-se observar uma deficiência deste material com relação à qualidade da 

macrotextura. Este resultado é interessante, pois demonstra a pouca preocupação que se vem 

tendo no país de uma maneira geral no que diz respeito a característica de aderência de 

misturas asfálticas, uma vez que é dada prioridade à caracterização mecânica estrutural das 

mesmas.  

Também é importante salientar que neste trabalho foram analisados dois tipos de superfícies 

construídas em CA, sendo uma delas apenas capa de CA executada sobre o pavimento de 

CCP e a outra foi concebida originalmente como CA. Com relação à aderência pneu-

pavimento, estes dois tipos de execução não deveriam apresentar grande variabilidade de 

dados pois o que está sendo analisado é a superfície e as duas misturas se enquadram na faixa 

C do DNIT. Contudo, será avaliada posteriormente a particularidade de cada traço de mistura 
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utilizada para que se possa avaliar a variabilidade nos dados dos ensaios de aderência pneu-

pavimento.  

No caso do CCP, observou-se que os valores de atrito se apresentaram satisfatórios. Segundo 

APS (2006), para este tipo de superfície, o agregado miúdo (areia) é responsável por 

promover as melhores características de resistência a derrapagem. Outro fato observado pela 

autora foi a constatação de fissuras provenientes da reflexão das trincas das placas de concreto 

sobre as sucessivas camadas de CA na via Anchieta. No presente trabalho também se 

observou fissuras nos trecho da BR 101 - PE onde foi realizada uma camada de CA sobre as 

placas de concreto. Nos trechos da BR 232 - PE onde foram executadas camadas de CA sobre 

o concreto também ocorreram trincas, mesmo com a colocação da geogrelha. 

   

Neste estudo, a qualidade do pavimento com relação à macrotextura está mais ligada ao tipo 

de mistura do que ao ano de intervenção, como pode ser visto nas Figuras 4.4 e 4.5. Os 

valores obtidos no ensaio de mancha de areia estão agrupados em intervalos. Para o CCP os 

valores de HS variaram de 0,189 a 0,318mm; para o CA (tanto o CA originalmente concebido 

como o CA sobre o concreto) os valores variaram de 0,249 a 0,841mm, excetuando-se um dos 

valores que está fora dos padrões encontrados. E para a superfície em TSD os valores 

variaram de 1,205 a 1,405mm; excluindo-se também um dos valores por estar muito abaixo 

do padrão encontrado.  

Figura 4.5. Valores de atrito versus valores de textura com os limites sugeridos pelo DNIT 
para todas as estradas estudadas em função do ano da última intervenção 
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Também nota-se que as intervenções feitas nos anos de 2000 e 2002 apresentaram valores 

mais agrupados. Já as intervenções feitas em 2001 e 2007 apresentaram grandes variações nos 

valores da macrotextura. Segundo REZAEI et al. (2009), a mancha de areia não é capaz de 

detectar as variações na macrotextura, antes e depois do polimento, pois o polimento exerce 

maior influência nas características de atrito, ou seja, este ensaio é limitado as medidas de 

textura e não avalia simultaneamente as medidas de atrito, sendo assim, não obteve-se um 

agrupamento nos valores da macrotextura.  

Outro ponto é que a microtextura para o estudo em questão não sofreu grandes perdas com a 

ação do tráfego. Como pode ser observado na Figura 4.5, os valores de atrito das intervenções 

mais antigas estão nas mesmas grandezas que os valores encontrados para as intervenções 

mais recentes. É importante ressaltar ainda que a maior parte dos agregados utilizados para a 

construção destas superfícies possui a mesma origem, a pedreira Guarany, no estado de 

Pernambuco. Excetua-se desta afirmação o pavimento da BR 230 - PB. Ressalta-se ainda que, 

de acordo com REZAEI et al. (2009), a microtextura é influenciada pela mineralogia dos 

agregados e depende da textura inicial da superfície dos mesmos e sua habilidade em 

conservar esta textura com a ação do tráfego. No caso em estudo, todos os agregados são 

classificados como graníticos e, mesmo não sendo provenientes exatamente da mesma fonte, 

possuem pouca variabilidade, como será apresentado no ensaio de caracterização dos 

mesmos. Mas observa-se que estes agregados apresentam boa qualidade com relação às 

medidas de atrito, salienta-se ainda que todos os agregados analisados apresentaram boas 

características com relação a abrasão Los Angeles. MASAD et al. (2009) salientam ainda que 

misturas que não consideram as características dos agregados quanto as propriedades de 

textura e polimento, apresentam um custo adicional no tratamento da superfície devido a 

necessidade de se manter as propriedades de aderência posteriormente à execução dos 

pavimentos.  

Adotando-se as sugestões de APS (2006), que encontrou como sendo a faixa acima do 

conceito bom para os pares Sp e F60 os valores de 37,98 e 0,15, para pavimentos em uso, 

foram analisados os dados encontrados. Desta forma, verifica-se na Figura 4.6, que 

aproximadamente 58% dos pontos não precisam de nenhum tipo de intervenção e que 
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aproximadamente 42% precisam melhorar a micro e a macrotextura. Percebe-se que a 

classificação IFI apresentou-se menos exigente que os parâmetros isolados dos ensaios de 

mancha de areia e do pêndulo britânico, pois nestes mesmos pontos ensaiados chegou-se a 

conclusão que 25% precisavam melhorar somente a macrotextura, aproximadamente 34% 

precisavam melhorar a macrotextura e a microtextura, aproximadamente 8% precisam 

melhorar somente a microtextura e apenas 33% não precisam de nenhuma intervenção. 

Comparando-se os parâmetros de IFI e dos ensaios isolados houve uma diferença significativa 

na quantidade de pontos que não necessitava de nenhuma intervenção, ou seja, no primeiro 

caso eram 58% e no segundo 33%. Contudo, pode-se dizer que em campo o IFI representa 

bem a situação de aderência pneu-pavimento. Percebeu-se que de uma maneira geral, salvo 

em alguns casos extremos onde a macrotextura está muito deficiente, que existe uma 

compensação entre micro e macrotextura. Ou seja, em alguns pontos existe uma certa 

deficiência no atrito que é compensada pela macrotextura e vice versa. Este fator é de grande 

importância para avaliação das disponibilidades de cada região no momento da elaboração do 

projeto da mistura.  

Neste gráfico também pode-se observar que existe uma homogeneidade dos dados. Acredita-

se que não deve haver grande diferenciação entre as características do pavimento concebido 

originalmente por CA daquele concebido como CA em sobreposição ao concreto, mesmo 

porque as duas misturas estão dentro da Faixa C do DNIT. Uma avaliação por tipo de mistura 

será abordada posteriormente.  
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Figura 4.6. Valores de (Sp) versus (F60) com os limites sugeridos por APS (2006).  BR 101 - 
PE e seus diferentes tipos de revestimento do pavimento 

Na BR 232 - PE os valores de IFI são apresentados no gráfico da Figura 4.7. Pode-se observar 

que aproximadamente 33% dos pontos não precisam de intervenção para atingir os níveis 

mínimos sugeridos por APS (2006), aproximadamente 59% precisam melhorar a micro e a 

macrotextura e 8% precisam melhorar a macrotextura. Comparando os dados de IFI com as 

exigências mínimas do DNIT para os ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico tem-se 

uma maior tolerância no primeiro parâmetro que apresenta uma defasagem de 16% do 

primeiro em relação ao segundo nos pontos que não precisam de nenhuma intervenção. 

Entretanto, os pontos que precisam melhorar a macro e microtextura concomitantemente são 

em maior número quando o parâmetro IFI é utilizado se comparados as exigências dos 

ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico. Da mesma forma como exposto para a BR 

101 observou-se que o IFI apresenta-se como um bom parâmetro para a avaliação da 

aderência pneu-pavimento. 
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Figura 4.7. Valores de (SP) versus (F60) com os limites sugeridos por APS (2006).  BR 232 - 
PE e seus diferentes tipos de revestimento do pavimento 

Os valores de IFI para os pontos da BR 230 - PB apresentados no gráfico da Figura 4.8, 

mostraram que 33% dos mesmos não precisam de nenhum tipo de intervenção e 67% 

precisam melhorar a micro e a macrotextura. Com relação aos pontos que não precisam de 

nenhum tipo de intervenção, pelo parâmetro do IFI, observou-se uma maior tolerância. Cerca 

de 25% a mais dos pontos, em relação a análise somente pelos valores dos ensaios de mancha 

de areia e pêndulo britânico. Já com relação à microtextura, as exigências de IFI foram 

maiores que as exigências dos ensaios. Nesta rodovia também notou-se que o IFI apresentou-

se, de maneira geral, como um bom parâmetro para a avaliação da aderência pneu-pavimento. 
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Figura 4.8. Valores de (Sp) versus (F60) com os limites sugeridos por APS (2006).  BR 230 - 

PB e seus diferentes tipos de revestimento do pavimento 

Agrupando-se os dados de IFI das rodovias estudadas por tipo de revestimento, nota-se 

através do gráfico da Figura 4.9, que aproximadamente 42% dos pontos estudados não 

necessitam de nenhuma intervenção, mais que o dobro do sugerido nos parâmetros dos 

ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico que foi de 19%. Um dos fatores que pode 

explicar esta situação é que se fosse calculado o IFI com os valores mínimos adotados como 

parâmetro neste estudo para mancha de areia e pêndulo britânico, que são respectivamente HS 

= 0,6mm e BPN = 47, os valores de IFI seriam SP = 56,65 e F60 = 0,21; muito além dos 

valores classificados como bom. Deve-se ressaltar ainda que o valor de BPN = 47 está abaixo 

do limite sugerido pelo Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos (DNIT, 2006), ou 

seja, a situação poderia ser ainda mais grave. Contudo, percebe-se que no país é difícil 

encontrar valores de HS para pavimentos em uso superiores a 0,6 e que os valores de BPN 45 

a 47 são considerados como aceitáveis, pois tem sido difícil encontrar agregados de boa 

qualidade perante este parâmetro.  
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Figura 4.9. Valores de (Sp) versus (F60) com os limites sugeridos por APS (2006). BR 101 - 
PE, BR 232 - PE e BR 230 - PB e seus diferentes tipos de revestimento do pavimento 

Com relação aos outros aspectos avaliados no IFI, apenas 3% aproximadamente precisam 

melhorar somente a macrotextura e aproximadamente 56% precisam melhorar a micro e a 

macrotextura. Nota-se que os parâmetros de exigência do IFI foram maiores que os 

parâmetros de exigência dos ensaios somente para a microtextura, que no primeiro eram 56% 

dos pontos contra 23% no segundo. Isto pode ser explicado em função de que o valor de IFI 

está mais afetado pela variação do índice de textura do que pelo índice de atrito medido pelo 

pêndulo britânico, no caso deste trabalho. Assim, uma má qualidade nos parâmetros de 

macrotextura acarreta em uma má qualidade dos resultados de IFI. 

Com relação ao tipo de mistura, observou-se que a superfície que apresentou melhor 

desempenho foi a construída com TSD e o pior desempenho foi o pavimento de CCP. Na 

avaliação pelo IFI os dados ficaram mais agrupados por tipo de revestimento que na avaliação 

dos ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico.

Pela avaliação do IFI também não se pôde observar uma evolução da qualidade do pavimento 

em função do ano de intervenção, assim como na avaliação feita pelos ensaios de mancha de 

areia e pêndulo britânico. Neste caso, pôde-se notar que a qualidade do pavimento com 

relação a sua aderência está mais relacionada ao tipo de revestimento que ao ano de 

construção. Esta afirmação pode ser analisada comparando-se as Figuras 4.9 e 4.10.  
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Figura 4.10. Valores de (Sp) versus (F60) com os limites sugeridos por APS (2006). BR 101 - 
PE, BR 232 - PE e BR 230 - PB com seus anos de intervenção 

Como não se obteve um padrão de comportamento apenas pelo tipo de revestimento, 

resolveu-se discriminar os resultados por traço das misturas para que se pudesse tentar 

encontrar uma tendência de valores. Desta forma, as misturas foram identificadas de acordo 

como foi explicado na Tabela 3.9.  

Com relação às medidas de mancha de areia, verificou-se que apenas as misturas SI(C), a 

Mistura B, a Mistura C e o TSD foram satisfatórias, ou seja, ficaram acima do limite mínimo 

sugerido de HS = 0,6mm. Estes resultados podem ser observados na Figura 4.11. Dentre elas 

o melhor resultado foi apresentado pelo TSD, o que era esperado, pois representa um 

revestimento mais aberto. Contudo, com relação às misturas, esperava-se que fosse 

encontrado um resultado melhor para aquelas com maior porcentagem de vazios, mas não 

obteve-se um padrão de comportamento. Isto pode ser explicado devido à idade dos 

pavimentos. Provavelmente, os vazios já foram em parte preenchidos com contaminantes ao 

longo do tempo. O pavimento mais recente analisado foi executado em 2007, relativamente 

novo na época dos ensaios, entretanto, o traço desta mistura, representada pela Mistura A é 

bastante fechado. Cerca de 51% da mistura é composta por agregados miúdos, que é 

caracterizado pelo material retido na peneira n°200 e passante na peneira n°10. Nesta mistura 

também observou-se um alto consumo de ligante, 6,3%, pois como o material fino 
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apresentou-se abundante, a superfície específica é maior resultando numa alta absorção do 

material betuminoso. De uma maneira geral, os revestimentos em CCP também apresentaram 

um resultado ruim, mas isto era esperado, pois este tipo de revestimento é bastante fechado. 

Desta forma, deve-se aplicar algumas das técnicas existentes para melhorar a textura do CCP, 

tais como agregado exposto, texturização e CCP poroso. Para os demais revestimentos não 

houve grande variação, mesmo porque o traço das misturas não apresentam grande dispersão. 

Figura 4.11. Valores de HS para as diversas superfícies analisadas 

Analisando-se as misturas com relação ao ensaio de drenabilidade, pode-se observar na Figura 

4.12, que não houve uma grande variação deste parâmetro com a medida de HS. Este fator 

evidencia ainda mais a alta correlação entre os dois ensaios. Também observou-se que a 

Mistura B, a Mistura C e o TSD apresentaram os melhores desempenhos. Entretanto, o TSD 

mostrou-se um pouco inferior neste aspecto em relação às outras duas. Mais uma vez o CCP 

apresentou um resultado ruim. Esperava-se que a Mistura E, por conter um maior Vv, 

apresentasse um melhor desempenho perante a drenabilidade. Entretanto, isto não ocorreu, 

pois provavelmente os vazios não estão interconectados. A drenabilidade pode ser afetada 

pela inclinação da via, que proporciona um escoamento mais rápido, pela textura, onde as 

águas superficiais correm nas primeiras chuvas e se os vazios forem interconectados, o que 

ocasiona a percolação da água por estes vazios e consequentemente uma melhoria na 

drenagem da mesma.  Os outros valores de Vv  das misturas analisadas são muito próximos, 

mas percebeu-se um bom comportamento na drenabilidade da Mistura B, sendo esta a que 

possui o segundo maior Vv. Também notou-se uma baixa drenabilidade para a Mistura F, a 

que possui o menor Vv. Ou seja, mesmo com poucos pontos para análise, pode-se perceber 

que este é um parâmetro que influencia na capacidade do pavimento reter ou escoar a água 

por sua superfície. 
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Figura 4.12. Valores de drenabilidade para as diversas superfícies analisadas 

Avaliando-se a medida de atrito, observa-se na Figura 4.13, que, a maior parte das misturas 

apresenta resultados acima do recomendado, que é 47. As que apresentaram os melhores 

resultados foram aquelas com maior porcentagem de agregados graúdos no seu traço, 

considerando como agregado graúdo aqueles retidos na peneira n°10. Como exemplo, pode-se 

citar a Mistura G e a Mistura F que apresentam mais de 50% do seu traço representado por 

agregados graúdos. Isto evidencia a importância deste tipo de material na parcela de atrito.  

Figura 4. 13. Valores de atrito para as diversas superfícies analisadas 

Observando a Figura 4.14. que representa o valor de F60, ou seja, a combinação das medidas 

de textura e atrito, verifica-se que a superfície com melhor desempenho é o TSD, seguido da 

Mistura C e da Mistura B. Nota-se também que a superfície em CCP S/I (D) apresentou um 

bom resultado, que deve ter sido decorrente do valor de atrito, pois as medidas de textura 

foram deficientes. Considerando-se o limite de F60 igual a 0,15 para pavimentos em uso, 

como aconselha APS (2006), verifica-se que 50% das misturas encontram-se em bom estado.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4 S/I(A)

S/I(B)

S/I(C)

Mistura A

Mistura B

Mistura C

S/I (D) CCP

S/I (E)

Mistura D

S/I (F) CCP

TSD

Mistura E

Mistura F

Mistura G

D
re

na
bi

lid
ad

e
B

PN



113 

           

Figura 4.14. Valores de F60 para as diversas superfícies analisadas 

Analisando-se a dispersão de alguns ensaios por tipo de mistura, pode-se observar na Figura 

4.15. que, em geral, as misturas se encontram agrupadas por tipo, o que representa a alta 

influência do tipo de mistura nas características de aderência pneu-pavimento. Este é um fator 

de grande importância, que deve influenciar nos critérios de composição da mistura. Os 

revestimentos que apresentaram melhores valores foram o TSD e a Mistura C, pois não 

necessitam de nenhum tipo de intervenção. A pior superfície foi a S/I (D), pois necessita 

melhorias na micro e macrotextura, esta superfície é uma mistura asfáltica que não se possui a 

informação sobre seu traço. Embora algumas outras misturas apresentassem pontos abaixo 

dos limites de atrito e textura, elas também apresentaram pontos com boas taxas de atrito e 

textura, ou seja, alguns pontos isolados estão abaixo dos limites. 

Figura 4.15. Valores de atrito versus textura para as diversas superfícies analisadas 
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A mesma observação acima apresentada sobre o agrupamento das misturas é válida para a 

análise da Figura 4.16. As melhores superfícies perante a combinação dos valores de atrito e 

textura foram as confeccionadas em TSD, a Mistura B, a Mistura C e a S/I (C). Os piores 

valores foram das superfícies em CCP, a S/I (A), a S/I (B), a S/I (E) e a Mistura (A). A 

Mistura (A) representa uma mistura muito fechada com grande teor de finos e ligante. Como 

o maior peso no cálculo do IFI é representado pela medida de macrotextura, a mesma ficou 

comprometida perante este parâmetro. Mas de uma maneira geral, como já foi mencionado, o 

IFI representou adequadamente as condições de aderência pneu-pavimento, ou seja, os limites 

adotados por APS (2006) são adequados para avaliação das superfícies na região analisada. 

Figura 4.16. Valores de F60 versus Sp para as diversas superfícies analisadas 

Verificou-se ainda a correlação entre as diversas medidas adotando-se gráficos de dispersão. 

Nestes gráficos apresentados nas Figuras de 4.17 a 4.23, foi inserida uma linha de tendência 

linear a fim de analisar esta correlação existente entre os valores. Essa linha, segundo SILVA 

(2008), gera uma equação do tipo a.x+b e um valor de correlação de Pearson, também 

denominado coeficiente de determinação R2. Esta correlação determina se dois conjuntos de 

dados possuem a mesma tendência, isto é, se os maiores valores de um conjunto estão 

associados com os maiores valores do outro (correlação positiva), ou se os menores valores de 

um conjunto estão associados com os maiores valores do outro (correlações negativas). De 

acordo com TRB (2002), existe uma classificação subjetiva que se chama goodness-of-fit, 
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baseada no R2, demonstrada na Tabela 4.6. SILVA (2008) estudou esta mesma correlação, 

entretanto, focada em pavimentos aeroportuários. Adotaram-se no presente trabalho estes 

mesmos parâmetros de R2. A seguir serão apresentadas algumas figuras demonstrativas da 

forte correlação de alguns parâmetros com seus respectivos R2 e equações. Os parâmetros que 

obtiveram fraca correlação são apresentados no Apêndice B. 

Tabela 4.6. Classificação subjetiva de R2 segundo TRB (2002) apud SILVA (2008) 
Classificação R2

Excelente > 0,90 
Boa 0,70 – 0,89 
Razoável 0,40 – 0,69 
Fraca 0,20 – 0,39 
Muito fraca < 0,19 

Primeiramente foi observado nos gráficos das Figuras 4.1 a 4.3 que os ensaios de mancha de 

areia e pêndulo britânico não apresentam nenhuma correlação, o R2 foi de -0,01; 0,04 e 0,00 

para as BR’s 101-PE, 232-PE e 230-PB, respectivamente. Nem mesmo um padrão foi 

encontrado, pois pode-se observar que na BR 101 - PE foi encontrada uma linha de tendência 

negativa, ou seja, a medida que os valores de mancha de areia aumentam os do pêndulo 

britânico decrescem. 

A forte correlação entre os valores de drenabilidade e de macrotextura fica evidenciada na 

Figura 4.17, mostrando que a capacidade de escoar água para fora da área de contato pneu-

pavimento está diretamente relacionada à altura média da macrotextura (HS), obtida com o 

ensaio da mancha de areia. RODRIGUES FILHO (2006) relatou também esta observação 

para estudo feito na pista auxiliar do aeroporto de Congonhas. Este resultado também pode ser 

observado para a Figura 4.18, onde a correlação entre os ensaios de mancha de areia e 

drenabilidade apresentam uma forte correlação. Para a Figura 4.19, notou-se uma correlação 

razoável (Tabela 4.6). Segundo APS (2006), o valor encontrado no ensaio com o drenômetro 

é correlacionável com a profundidade média da textura quando não utilizado em pavimento 

poroso ou drenante. A dispersão dos valores obtidos por meio do ensaio de mancha de areia e 

drenabilidade pode indicar limitações para texturas fechadas e muito abertas de pavimentos 

asfálticos convencionais. Estas limitações são encontradas, segundo FERREIRA (2002), pois 

o drenômetro não registra as diferenças no tempo de escoamento à medida que a textura se 

torna mais aberta. Esta limitação pode ser devida a dois fatores, um deles é o registro do 
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tempo, que é feito com um cronômetro manual, o que poderia ser solucionado com a 

utilização de um drenômetro cuja tomada de tempo seja feita com um cronômetro eletrônico 

acoplado a eletrodos fixados na parede interna do mesmo, de tal forma a registrar com 

precisão o tempo de escoamento da água. Outro fator a ser considerado é o diâmetro do 

orifício pelo qual a água é escoada, que pode não ser suficiente para todas as classes de 

textura, principalmente as mais abertas, uma vez que o tempo medido pode ser o tempo de 

escoamento da água apenas pelo orifício e não pelos canais da superfície do revestimento 

(FERREIRA, 2002). Portanto, estudos são necessários para verificar as alterações decorrentes 

do aumento do diâmetro do orifício. 

   
Figura 4.17. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para a BR 101 

- PE 

Foi verificado ainda que não há correlação entre os ensaios de pêndulo britânico e mancha de 

areia para os dados investigados, o que pode ser observado na Tabela 4.7. O que implica que  

a drenabilidade também não influencia diretamente na questão do atrito. Salienta-se que a 

relação é indireta, pois com a variação da capacidade drenante do pavimento, ele tem ou não a 

facilidade de formar lâminas d’água, o que possibilita a hidroplanagem e conseqüentemente a 

perda de atrito entre o pneu e o pavimento. Contudo, o ensaio de drenabilidade e o de atrito 

medem coisas diferentes. 
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Tabela 4.7. Relação entre as medidas de mancha de areia e pêndulo britânico (x/y) 
Rodovia R2 Equação 

BR 101 - PE 0,01 y = -2,1983x + 48,428 
BR 232 - PE 0,04 y = 2,7657x + 49,885 
BR 230 - PB 0,05 y = 2,5351x + 52,783 

Esta situação também é explicada pelo fato de que a drenabilidade está mais ligada as 

condições de macrotextura, enquanto que o ensaio de pêndulo britânico, que mede o atrito, 

está relacionado à microtextura dos agregados (RODRIGUES FILHO, 2006).  

      
Figura 4.18. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para a BR 232 

- PE 

      

y = 0,1438x + 0,0004
R2 = 0,54

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

HS (mm)

V
az

ão
 

(l
/s

)

y = 0,3284x – 0,0624
R2 = 0,96

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

HS (mm)

V
az

ão
 (

l/s
)



119 

         
Figura 4.21. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para o 

pavimento de CCP 

Os dados apresentados nas Figuras 4.22 a 4.23 corroboram a correlação entre a macrotextura 

e o F60, ou seja, observa-se que a medida de textura tem um peso maior que a medida de 

atrito no cálculo de IFI. Isto também pode ser observado nos dados apresentados na Tabela 

4.8, onde os valores de atrito possuem uma correlação muito fraca. Ou seja, pode-se dizer que 

o cálculo de IFI é mais dependente dos valores de textura que os valores de atrito, pois o peso 

para as medidas de textura na fórmula é maior que para as medidas de atrito. 

      
Figura 4.22. Correlação entre HS (mm) e F60 para a BR 232 - PE 
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Figura 4.23. Correlação entre HS (mm) e F60 para a BR 230 - PB 

Pelas figuras expostas no Apêndice B e pela Tabela 4.10, pode-se observar que existe uma 

forte correlação entre os valores obtidos para o ensaio de drenabilidade e os valores 

calculados de IFI. Este fato pode ser explicado devido ao cálculo de IFI estar relacionado com 

as medidas de mancha de areia, e, como foi observado, as medidas de drenabilidade e de 

macrotextura estão diretamente relacionadas, apresentando uma forte correlação. Assim, 

constatou-se que os parâmetros de IFI estão relacionados às condições de drenabilidade do 

pavimento. Da mesma forma, observa-se que a correlação entre vazão e F60 para a BR 230 

foi considerada somente razoável, mas analisando os dados da Tabela 4.10 pode-se 

compreender este resultado, pois a correlação entre a mancha de areia e a drenabilidade para 

os trechos ensaiados na BR 230 - PB também foi classificada como razoável. Estes dados 

servem para ressaltar que as medidas de macrotextura e drenabilidade estão diretamente 

ligadas ao cálculo do IFI.  

Tabela 4.8. Relação entre F60 e BPN (x/y) 

Rodovia R2 Equação 
BR 101 - PE 0,01 y = 9,6254x + 45,231 
BR 232 - PE 0,03 y = 8,4512x + 49,959 
BR 230 - PB 0,04 y = 15,819x + 51,414 

Ao observar a Tabela 4.9, pode-se notar que a exigência para a HS é superior a do parâmetro 

de Sp. Já os limites de F60 se apresentaram mais rigorosos que os limites de BPN. Com 

relação aos pontos que não necessitam de nenhuma intervenção, as exigências foram maiores 

para o parâmetro dos ensaios isolados, o que pode ser explicado devido ao fato de que as 

exigências de macrotextura (HS) são bastante superiores às exigências para Sp.  
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Tabela 4.9. Comparação dos dados obtidos em ensaios e dos dados de IFI  

Rodovia 
Tipo de 

revestimento 

Pontos que 
precisam 

melhorar a 
microtextura 
(BPN) (%) 

Pontos que 
precisam 

melhorar a 
macrotextura 
HS (mm) (%) 

Parâmetros de IFI 
abaixo do limite 

Observações 
F60 (%) Sp (%)

BR 101 - PE 
CA 33 42 33 33 33% dos pontos não 

precisam de nenhuma 
intervenção e pelo 

parâmetro IFI são 58% 
Concreto com 
capa de CA 

8 17 8 8 

BR 232 - PE 

Concreto com 
capa de CA 

8 17 17 17 17% dos pontos não 
precisam de nenhuma 

intervenção e pelo 
parâmetro IFI são 33% 

e o TSD se destacou 
com resultados 

superiores 

CA 8 8 nenhum 8 

CCP 8 42 33 33 

TSD nenhum 8 8 8 

BR 230 - PB CA nenhum 92 67 67 

8% dos pontos não 
precisam de nenhuma 

intervenção e pelo 
parâmetro IFI são 33% 

Com relação ao tipo de revestimento deve-se salientar que o CCP foi o material que 

apresentou o pior desempenho perante a aderência pneu-pavimento, principalmente com 

relação às medidas de macrotextura (HS), desta forma, deve-se utilizar as técnicas disponíveis 

para tratamento de textura deste tipo de superfície. Já o TSD se destacou pela ótima qualidade 

na aderência pneu-pavimento, mas é importante ressaltar que proporciona um desconforto 

devido ao ruído gerado. 

O ano da última intervenção não foi um fator de grande diferenciação, pois esperava-se que o 

pavimento mais antigo, o qual sofreu a última intervenção em 1973, apresentasse o pior 

desempenho, principalmente na questão do atrito em função do polimento devido ao tráfego. 

Contudo isto não aconteceu. Em alguns casos, superfícies realizadas em 2002 e 2007 

apresentaram um desempenho pior que a superfície construída em 1973. 

   

Observando-se a Tabela 4.10, pode-se concluir que os ensaios de mancha de areia e 

drenabilidade possuem uma alta correlação positiva. Também notou-se que o F60 está 

diretamente ligado ao valor de HS (mancha de areia), ou seja, pode-se dizer que os cálculos 

de IFI são mais influenciados pelos valores de macrotextura. Outra característica observada é 

que o ensaio de drenabilidade apresenta, de maneira geral uma boa correlação com o F60. Isto 
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pode ser explicado devido à alta dependência do F60 com respeito à medida de macrotextura 

e pela drenabilidade estar altamente correlacionada com a mancha de areia. O fato curioso é 

que a rodovia que apresentou a maior diversidade de superfícies (BR 232 - PE) foi a que 

apresentou as mais fortes correlações, e a que possui apenas um tipo de revestimento (BR 230 

- PB) apresentou as correlações mais fracas, salvo a correlação entre mancha de areia e F60.  

Tabela 4.10. Correlação entre os dados obtidos  
BR 101 - PE 

 HS (mm) BPN Drenabilidade (l/s) F60 Observação 
HS (mm) - -0,01 0,85 0,90 Alguns 

parâmetros 
apresentaram 

correlação 
negativa 

BPN -0,01 - 0,00 0,01 
Drenabilidade (l/s) 0,85 0,00 - 0,74 

F60 0,90 0,01 0,74 - 

BR 232 - PE 
 HS (mm) BPN Drenabilidade (l/s) F60 Observação 
HS (mm) - 0,04 0,96 0,98 Rodovia 

ensaiada com 
a maior 

diversidade 
de 

superfícies 

BPN 0,04 - 0,06 0,03 
Drenabilidade (l/s) 0,96 0,06 - 0,89 

F60 0,98 0,03 0,89 - 

BR 230 - PB 
 HS (mm) BPN Drenabilidade (l/s) F60 Observação 
HS (mm) - 0,00 0,54 0,96 Alguns 

parâmetros 
apresentaram 

correlação 
negativa 

BPN 0,00 - -0,03 0,04 
Drenabilidade (l/s) 0,54 -0,03 - 0,47 

F60 0,96 0,04 0,47 - 

Tipo de superfície 
Concreto com capa de 

CA 
CA CCP TSD 

HS 
(mm) 

HS 
(mm) 

HS 
(mm) 

HS (mm) 

Drenabilidade 
(l/s) 

0,88 
Drenabilidade 

(l/s) 
0,77 

Drenabilidade 
(l/s) 

0,61 
Drenabilidade 

(l/s) 
1,00 

Observando-se as correlações em função do tipo de revestimento, notou-se que as melhores 

correlações entre mancha de areia e drenabilidade ocorreram nos pavimentos com TSD. 

Entretanto, este valor pode ter sido encontrado devido a pouca quantidade de pontos, 

ocasionando, assim, uma facilidade de se encontrar a linha de tendência. Neste mesmo 

parâmetro, a pior correlação foi encontrada no pavimento de CCP, o que pode ser explicado 

devido à dificuldade de se medir a drenabilidade em misturas fechadas. 
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Por fim, avaliou-se o atrito das superfícies mais solicitadas através de um volume de tráfego 

mais intenso como pode ser visto na Tabela 4.11. Os valores foram obtidos através das médias 

do atrito entre os pontos de menores VDM e dos pontos de maiores VDM para o mesmo tipo 

de pavimento e para o mesmo ano de intervenção.  

Tabela 4.11. Volume Diário Médio (VDM) dos pontos analisados 

Rodovia / Trecho (km) 
Pêndulo Britânico Ano de 

Intervenção 
VDM Tipo de Pavimento 

BPN Classificação 

R
od

ov
ia

 B
R

 1
01

- 
Pe

rn
am

bu
co

 33 52,6 MR 1973 5.700 Concreto com capa de CA 
49 46,5 IR 2001 9.000 CA 
67 50,5 MR 2001 12.500 Concreto com capa de CA 
73 40,2 IR 2001 12.500 Concreto com capa de CA 
83 45,4 IR 2007 7.500 CA 
94 53,2 MR 2007 7.500 CA 
98 48,8 MR 2007 7.500 CA 

114 35,6 L 2001 5.200 CA 
132 49,2 MR 2001 5.200 CA 
145 40,8 IR 2001 3.800 CA 
157 49,8 MR 2001 3.200 CA 
161 52,6 MR 2001 3.200 CA 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
32

 -
 P

er
na

m
bu

co
 6 42,8 IR 2002 12.000 CCP 

7 48,8 MR 2002 12.000 Concreto com capa de CA 
8 44,4 IR 2002 12.000 Concreto com capa de CA 
9 45,4 IR 2002 12.000 CA 

15 54,4 MR 2002 11.000 CA 
75 58,2 R 2002 5.300 CCP 
90 55,2 MR 2002 4.300 CCP 
91 53,0 MR 2002 4.300 CCP 

110 53,6 MR 2002 5.000 CCP 
147 48,4 MR 2007 3.000 TSD 
160 50,4 MR 2007 3.000 TSD 
175 60,2 R 2007 3.000 TSD 

R
od

ov
ia

 B
R

 2
30

 -
 P

B
 

138 AC* 50,0 MR 2000 6.839 CA 
138 C* 50,2 MR 2000 6.839 CA 

138 DC* 56,2 R 2000 6.839 CA 
115 AC* 58,2 R 2000 6.711 CA 
115 C* 60,4 R 2000 6.711 CA 
115DC* 61,4 R 2000 6.711 CA 
67 AC* 48,2 MR 2000 6.968 CA 
67 C* 58,8 R 2000 6.968 CA 

67 DC* 53,8 MR 2000 6.968 CA 
49 AC* 49,0 MR 2000 6.968 CA 
49 C* 51,2 MR 2000 6.968 CA 

49 DC* 48,2 MR 2000 6.968 CA 
*AC, DC E C significam respectivamente, Antes da Curva, Depois da Curva e na Curva  

As comparações realizadas foram das rodovias com o mesmo tipo de revestimento para o 

mesmo ano de intervenção. Assim, constatou-se que para o pavimento de CCP realizado no 

ano de 2002, houve uma perda no atrito em torno de 20% no trecho de maior volume em 
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relação ao trecho de menor volume. Já o pavimento com superfície de CA sofreu uma perda 

de aproximadamente 10% no trecho de maior volume em relação ao trecho de menor volume. 

Outras comparações não foram feitas, pois queria-se utilizar a comparação entre os maiores 

extremos de valores de VDM.  

4.2. ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

4.2.1. Caracterização do Material 

O CAP utilizado na presente pesquisa é oriundo do petróleo Fazenda Alegre, no estado do 

Espírito Santo, e foi fornecido pela refinaria Lubrificantes do Nordeste (Lubnor/Petrobras). É 

classificado por penetração como um CAP 50/70, atendendo às especificações da Agência 

Nacional do Petróleo. A caracterização do ligante pode ser observada na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12. Propriedades CAP 50/70 (Petrobras, 2009) 
Característica Método Resultado 
Ponto de Amolecimento (°C) D 36 48 
Viscosidade 60°C (P) D 2171 2750 
Densidade - >1,00 
Solubilidade no Tricloroetileno (% Massa) D 2042 99% 
Solubilidade em Água - Insolúvel 
Ponto de Fulgor (°C) D 92 235 
Temperatura de Auto-Ignição (°C) - 485 

Os agregados usados nesta pesquisa foram coletados na pedreira Guarany, localizada no 

município de Jaboatão dos Guararapes na Região Metropolitana de Recife, como apresentado 

no mapa da Figura 4.24. Este material foi escolhido devido à grande representatividade do 

mesmo nas obras de pavimentação do estado de Pernambuco. O material foi fracionado de 

modo a compor a curva granulométrica desejada para as misturas investigadas. Foram 

utilizados como agregado graúdo a brita ¾” e como agregado miúdo o pó-de-pedra, ambos de 

natureza granítica oriundos da referida pedreira. Como material de enchimento (fíler natural) 

utilizou-se a fração do pó-de-pedra passante na peneira n°200 (0,075mm) e para o SMA 

utilizou-se carbonato de cálcio. 
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Figura 4.24. Localização da Pedreira Guarany 

A caracterização dos agregados seguiu os procedimentos convencionais preconizados pelo 

DNIT, além de alguns testes das especificações Superpave. De acordo com as especificações 

nacionais, foram realizados para a brita ¾” os ensaios de: adesividade (DNER-ME 078/94), 

granulometria por peneiramento (DNER-ME 083/98) e abrasão Los Angeles (DNER-ME 

035/98). Todos os ensaios de caracterização de material foram realizados no Laboratório de 

Mecânica dos Pavimentos da Universidade Federal do Ceará (LMP/UFC). 

No ensaio de adesividade, a conclusão é feita visualmente e como pode ser observado na 

Figura 4.25 o resultado é satisfatório para o agregado utilizado nesta pesquisa. 

  

Figura 4.25 Ensaio de adesividade após o condicionamento 
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O ensaio de densidade de agregado graúdo foi realizado seguindo a norma DNER ME 081/98. 

Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 4.13.  

Tabela 4.13. Resultados britas 3/4” e 3/8” 

O ensaio de índice de forma foi realizado segundo o procedimento descrito em DNER ME 

086-94, que utiliza um jogo de peneiras com crivo. Este procedimento apresenta a relação 

entre a maior e a menor dimensão de uma partícula. A sua medida varia numa escala de 0 a 1, 

sendo o valor 1 considerado a cubicidade máxima. O resultado obtido neste ensaio para o 

agregado utilizado foi de 0,8.   

Para o pó-de-pedra foram realizados os ensaios de granulometria por peneiramento e 

densidade (DNER ME 084-95). Os resultados da granulometria são mostrados na Figura 4.26. 

A densidade do agregado miúdo é 2,738. 

Figura 4.26. Granulometria do agregado  

Ensaio  Brita 3/4” Brita 3/8” 
Densidade real  2,766  2,748  
Densidade aparente  2,742  2,708  
Absorção, %  0,323  0,534  
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No SMA foram usadas fibras para evitar o escorrimento do ligante. As fibras de celulose 

utilizadas nessa pesquisa foram cedidas pela empresa Ecofibras, localizada no estado de São 

Paulo. O produto cedido é comercialmente designado como VIATOP 66, que é um granulado 

composto por 66,6% em peso de ARBOCEL ZZ 8-1 (fibra) e por 33,3% de asfalto. Sua 

caracterização consta na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14. Resultado de testes em amostras da fibra VIATOP 66 
Características do Granulado Resultado 

Quantidade de Arbocel Zz 8-1 63 – 67% 
Comprimento médio do granulado 2 – 8mm 

Espessura média 4 ± 1mm 
Quantidade < 3.55mm Max 5% 

As misturas de CA e SMA dosadas seguiram as especificações Superpave. As temperaturas 

de mistura e compactação do CAP 50/70 foram determinadas a partir do gráfico de 

viscosidade × temperatura (Figura 4.27), conforme determina a norma ASTM D4402. 

Ficaram definidos os intervalos entre 157 e 163°C para a temperatura de mistura e entre 145,5 

e 150°C para a temperatura de compactação.  

Figura 4.27. Temperatura de mistura e compactação 

Para esta pesquisa, seguiu-se a especificação da AASHTO para Vv em misturas de CA  e 

SMA, que estabelece 4,0% de Vv para determinação do teor ótimo da mistura. Para ambas, 

foi adotado um nível de tráfego médio a alto, obtendo-se os padrões de compactação adotados 
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pelo programa SHRP, como mostrado na Tabela 4.15. O número de giros estabelecido foi 

seguido de acordo com o tráfego de médio a alto, condizente com rodovias rurais e vias 

principais (VALE, 2007). 

Tabela 4.15. Número de giros determinados pela Superpave para tráfego de médio a alto
Ninicial 8 
Nprojeto 100 
Nmáximo 160 

A Tabela 4.16 e as Figuras 4.28 e 4.29 apresentam as granulometrias usadas para o CA e o 

SMA. Para que o material se encaixasse corretamente na granulometria, realizou-se o 

fracionamento dos agregados. Segundo VASCONCELOS (2004), os materiais 

comercializados para aplicação em campo apresentam uma dificuldade de enquadramento nas 

faixas em que se deseja trabalhar. Para as misturas do tipo SMA foi utilizado 3% de fibra de 

celulose e carbonato como parte do material fino, sendo dosadas com um TMN de 12,5mm, 

segundo a AASHTO MP8-05. No CA encontrou-se um teor ótimo de 5,4%; no caso do SMA, 

obteve-se um teor ótimo de 6,0%. Os valores da massa específica máxima medida (Gmm) 

para o CA e o SMA são respectivamente, 2,427 e 2,483. 

Tabela 4.16. Granulometrias (percentual passante em cada peneira) 

Peneiras
CA SMA 

% Passante 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

% Passante 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

¾” 100 100 100 100 100 100 
½” 93 80 100 95 90 99 
3/8” 85 70 90 69 50 85 
n° 4 64 44 72 35 20 40 
n° 10 38 22 50 21 16 28 
n° 40 18 8 26 16 - - 
n° 80 11 4 16 13 - - 
n° 200 5 2 10 9 8 11 
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Figura 4.28. Granulometria do CA  

Figura 4.29. Granulometria do SMA  

Os resultados dos ensaios de caracterização das misturas, quais sejam, Módulo de Resiliência, 

(MR), Resistência à Tração Indireta por Compressão Diametral (RT), Vida de Fadiga e 

Desgaste Cântabro são apresentados a seguir para verificar o adequado comportamento 

mecânico das misturas investigadas. 
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Os resultados obtidos dos ensaios de MR, RT e Cântabro para as duas misturas analisadas 

encontram-se resumidos na Tabela 4.17. Os valores apresentados são a média aritmética de 

três CP’s. Os ensaios de MR e RT foram realizados à temperatura de 25°C. A relação entre 

estes parâmetros, MR/RT, também consta na tabela e serve como um indicador de resistência 

a fadiga. Em geral se busca um baixo valor para este parâmetro, afinal o mesmo concilia 

rigidez e resistência. Geralmente deseja-se elevada resistência, mas com baixa rigidez para 

evitar elevada absorção de tensões que ocasionem o trincamento prematuro do revestimento 

(BERNUCCI et al., 2007). Os resultados para o ensaio de desgaste Cântabro estão expressos 

na última coluna da tabela, em % de desgaste do CP, sendo uma média também de três CP’s. 

Também foram adicionados valores dos mesmos ensaios para outras duas misturas elaboradas 

em estudo de ARAÚJO et al. (2008) e VALE (2007) para que se pudesse ter um comparativo 

com outras misturas. 

Tabela 4.17. Resultados dos ensaios encontrados neste trabalho e por outros autores 
Pesquisa Mistura MR (MPa) RT (MPa) MR/RT Cântabro (%) 

Presente trabalho 
CA 2.832 0,88 3.224 4,1 

SMA 3.196 0,88 3.613 3,8 

ARAÚJO et al. (2008) 
CA 2.982 0,88 3.389 

Não realizado 
SMA 3.790 1,13 3.348 

VALE (2007) SMA 4.111 1,14 3.611 Não realizado 

Os resultados para a vida de fadiga do CA e do SMA podem ser observados na Figura 4.30. 

                  Figura 4.30. Ensaio de vida de fadiga do CA e SMA 
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Todos os SMAs observados na Tabela 4.17, possuem TMN de 12,5mm, com adição de fibra 

de celulose na porcentagem de 3%. No caso do CA, a granulometria adotada neste trabalho 

foi a mesma adotada no trabalho de ARAÚJO et al. (2008), entretanto com diferenciação do 

teor de CAP e na fonte de agregados. O teor ótimo encontrado por ARAÚJO et al. (2008) 

para o CA e SMA foram respectivamente 5,7% e 7,2%. Já o teor encontrado por VALE 

(2007) para o SMA foi de 6,0%. 

  

Analisando-se os dados de ARAÚJO et al. (2008) e VALE (2007), percebe-se que os valores 

encontrados nas misturas confeccionadas neste trabalho estão aquém com relação à 

caracterização mecânica, quando comparadas com as misturas elaboradas pelos outros 

autores. Um dos fatores que pode explicar esta situação é a porcentagem de CAP, que no caso 

de ARAÚJO et al. (2008) foi superior a utilizada na confecção das misturas deste estudo, 

embora, MOTTA et al. (1996) apud VALE (2007) afirmem que o MR não seja muito sensível 

ao teor de asfalto se este estiver dentro da faixa normal de dosagem. E no caso do estudo de 

VALE (2007), a granulometria adotada não foi a mesma, o que justifica uma variação dos 

dados. Levando-se em consideração que os próprios ensaios apresentam variabilidade, os 

valores não estão tão distintos e são condizentes com as pesquisas analisadas. 

  

Posteriormente aos ensaios de aderência na placa confeccionada na mesa compactadora, que 

serão apresentados adiante, retirou-se dois CPs da região central de cada placa e 

determinaram-se os valores de Vv e a massa específica aparente das misturas compactadas 

para verificar se estavam condizentes com suas características de volume e massa adotadas 

inicialmente no traço da mistura. Os resultados são apresentados na Tabela 4.18. 

Tabela 4.18. Massa específica aparente e Volume de vazios das placas confeccionadas 
Mistura Volume de vazios (%) Massa específica aparente (g/cm3) 

CA 4,1 2,42 
SMA 4,6 2,41 

As misturas foram moldadas na mesa compactadora do simulador de tráfego do LMP/UFC, 

baseando-se nos procedimentos da norma francesa, entretanto com algumas modificações 

para que se conseguisse as dimensões desejadas. As placas moldadas tiveram as seguintes 

dimensões: 500mm de comprimento, 270mm de largura e 50mm de espessura. Os ensaios de 
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mancha de areia, pêndulo britânico e drenabilidade foram realizados nos dois lados da placa, 

sendo denominados CA(A) e SMA(A) o lado superior, ou seja, o lado onde houve contato 

com a roda da mesa compactadora, e CA(B) e SMA(B) o lado inferior, procurando não 

coincidir as áreas de realização dos ensaios. Os resultados podem ser vistos nas Tabelas 4.19. 

e 4.20. As Figuras de 4.31 a 4.33 apresentam a execução dos ensaios nas placas 

confeccionadas em laboratório. 

Tabela 4.19. Ensaio com as misturas confeccionadas em laboratório 

Mistura  
Mancha de areia Pêndulo britânico Drenabilidade 

(l/s) HS (mm) Classificação Média BPN Classificação 
CA(A) 0,509 Medianamente Fina 83,6 Muito Rugosa 0,016 
CA (B) 0,301 Fina 81,0 Muito Rugosa 0,008 
SMA (A) 0,982 Medianamente Grossa 95,3 Muito Rugosa 0,043 
SMA (B) 0,918 Medianamente Grossa 95,3 Muito Rugosa 0,028 

  
Figura 4.31. Ensaio de mancha de areia realizado em laboratório  

Figura 4.32. Ensaio de pêndulo britânico realizado em laboratório  
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Figura 4.33. Ensaio de drenabilidade realizado em laboratório  

Pode-se observar pela Tabela 4.19 que os resultados de mancha de areia para o CA não foram 

como seria esperado para um revestimento que nunca sofreu ação do tráfego. Parte-se do 

princípio, claro, que a compactação simulada em laboratório está reproduzindo 

adequadamente a compactação de campo. Isto serve para refletir se a mistura é adequada para 

regiões onde é requerida uma alta aderência entre pneu-pavimento, principalmente onde 

exista a possibilidade de ocorrer a formação de lâmina d’água. Este fato evidencia, que a faixa 

C adotada em grande parte das rodovias do país deve ser melhor analisada para que a mistura 

não seja concebida de maneira inadequada perante o aspecto aderência pneu-pavimento. 

Outro fator que pode ser observado é que na parte superior, onde houve o contato com a roda 

da mesa compactadora, os resultados de macrotextura apresentaram valores melhores que na 

superfície inferior.  

Comparando-se os valores obtidos no ensaio de mancha de areia para o SMA e o CA, 

constatou-se que há um melhor desempenho à aderência no caso do SMA. Entretanto, convém 

mencionar que o SMA seria uma mistura mais cara que o CA, como será exposto 

posteriormente. Além do fator custo, existe ainda a falta de um conhecimento adequado na 

etapa de execução, pois o SMA apresenta algumas particularidades. Como já foi relatado por 

VALE (2007), é necessário que haja um controle mais rígido dos agregados e da faixa de 

projeto com dosagem apropriada do teor de ligante e de fibras, além do controle de 

temperatura de usinagem e compactação para que não aconteçam falhas executivas ligadas à 
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segregação e à exsudação. VALE (2007) ressalta ainda que é importante controlar a espessura 

na utilização do SMA para que se evite deformação permanente devido ao maior teor de 

ligante. Também deve-se salientar que com a exsudação na superfície do pavimento, este 

tende a uma maior impermeabilização e consequentemente uma maior dificuldade no 

escoamento das águas superficiais. Com isto, a formação de lâmina d’água pode ser 

favorecida. Esta situação pode ser agravada se houver simultaneamente a formação de trilha 

de roda como mostra a Figura 4.34, pois certamente a água ficará retida nestas trilhas. 

Figura 4.34. Exsudação com trilha de roda (BERNUCCI et al., 2007) 

Notou-se que em campo, onde a situação é mais desfavorável, pois há exposição ao tráfego, 

houve pontos onde os valores de mancha de areia foram superiores aos obtidos em 

laboratório, mesmo para o SMA. Isto pode ter ocorrido porque a medida de textura é 

influenciada pelo tipo de mistura e alguns pontos em campo apresentaram misturas com 

desempenho superiores à mistura elaborada em laboratório, outro fator observado por APS 

(2006), é que logo quando ocorre o desgaste do ligante superficial existe um aumento na 

medida de macrotextura devido a diminuição da impermeabilização da superfície. Os pontos 

de campo onde as medidas de macrotextura foram superiores aquelas obtidas em laboratório 

são aqueles nos quais foi usado o TSD. Nas situações onde o tráfego permitir, este é, portanto 

um revestimento adequado para estradas que possuem problemas de aderência pneu-
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pavimento, principalmente com relação à formação de lâmina d’água que ocasiona o processo 

de hidroplanagem.  

Para os ensaios realizados com a mistura elaborada em laboratório, observou-se, assim como 

nos ensaios em campo, uma forte correlação entre os ensaios de mancha de areia e 

drenabilidade. O valor encontrado de R2 foi 0,89, o que evidencia ainda mais que a 

capacidade de drenar a água está diretamente relacionada à macrotextura do revestimento. E 

ainda que as medidas de textura obtidas em laboratório são mais condizentes com as 

condições de campo que as medidas de atrito.  

Com relação às medidas de atrito, observou-se que os valores de laboratório foram muito 

superiores aos encontrados em campo. Acredita-se que isto possa estar associado 

principalmente a não exposição da mistura ao tráfego. Sabe-se que as medidas de atrito estão 

relacionadas à textura do agregado. Como em laboratório a mistura não passou por nenhuma 

solicitação de modo a simular a ação do tráfego, ela ainda se encontra sem polimento. 

Contudo, existem relatos que o atrito ainda pode sofrer um acréscimo em relação as suas 

medidas iniciais, pois o pico do atrito se apresenta quando se tem o desprendimento do ligante 

e o agregado ainda apresenta sem polimento. É importante se ter critérios para verificar, ainda 

na fase de composição da mistura em laboratório, as características de textura e polimento do 

agregado a ser utilizado. 

Segundo BERNUCCI et al. (2007), a textura superficial dos agregados influi na 

trabalhabilidade, na adesividade, e na resistência ao atrito e ao cisalhamento das misturas 

asfálticas para pavimentação. Assim, é importante verificar o ponto onde existe textura 

suficiente para garantir atrito, mas ao mesmo tempo não comprometa a perda de 

trabalhabilidade e o aumento excessivo do teor de ligante asfáltico de projeto. BERNUCCI et 

al. (2007) salientam ainda que não há um método consagrado para medir a textura superficial, 

embora existam procedimentos de avaliação indireta. De acordo com OLIVEIRA e BRITO 

(1998), no Brasil, o ensaio mais comum para medir o polimento das rochas é efetuado na 

máquina Amsler - RO III - 4 / Desgaste Amsler. Entretanto, este é realizado quase somente 

em rochas ornamentais. 
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De acordo com MARQUES (2001), alguns exames mineralógicos são úteis para verificar a 

composição dos agregados. Entretanto, mesmo os materiais com mineralogia uniforme podem 

sofrer alterações provenientes da oxidação, hidratação, lixiviação, intemperismo ou coberturas 

estranhas. As análises petrográficas também podem auxiliar na avaliação dos agregados. 

Segundo o autor, o quartzo e o feldspato são minerais duros e resistentes ao polimento e são 

normalmente encontrados em rochas ígneas, tais como granito e granito-gnaisse. Já a calcita e 

a dolomita são consideradas minerais macios e são encontradas nos calcários. MARQUES 

(2001) salienta ainda que a instrução de ensaio do DNER IE 006/94 denominada “Análise 

Petrográfica de Materiais Rochosos Usados em Rodovias” pode ser uma indicação importante 

das características de polimento dos agregados em função da presença de minerais que 

apresentem maior ou menor tendência ao polimento. 

Como os agregados sofrem degradação na produção, no transporte, na construção e 

compactação, é muito importante avaliar as características dos mesmos ao polimento. Em 

especial algumas misturas como o SMA e misturas abertas em geral, que dependem do 

contato entre as pedras para a transferência de tensão através da estrutura de agregados.   

Assim como apresentado no Capítulo 2, existem diversos métodos para medir a resistência do 

agregado ao polimento (MAHMOUD, 2005). Contudo, ainda existem limitações nestes 

métodos, sendo difícil diferenciar comportamentos tais como a resistência ao polimento e à 

ruptura do agregado. 

  

Entretanto, mesmo apresentando falhas, medidas que simulem o desgaste do agregado ao 

polimento deveriam ser realizadas, pelo menos em locais onde a característica de atrito do 

revestimento seja indispensável para a segurança, tais como em trechos curvos das rodovias e 

aeroportos. Uma boa alternativa seria a aplicação do método especificado no Capítulo 2, onde 

se realiza primeiramente medições de atrito com o pêndulo britânico, posteriormente se utiliza 

um equipamento para simular as características do polimento dos agregados devido à ação de 

uma roda e, por fim, realiza-se novamente medidas de atrito. Desta forma pode-se fazer 

previsões de como irá se comportar o material ao longo de sua vida. Este método é sugerido 

devido a sua simplicidade e também por ser conveniente a utilização do pêndulo britânico, 

que já é um método de conhecimento básico dos técnicos do setor, mesmo no nosso país. 
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Testes através de imagens digitais podem ser interessantes também, entretanto, é necessário 

que os profissionais se familiarizem com esta metodologia.  

Com relação ao desgaste de material, para esta tese foram realizados os ensaios de abrasão 

Los Angeles para os agregados e desgaste Cântabro para as misturas. Os resultados 

encontrados foram satisfatórios. No caso do ensaio Los Angeles o material apresentou uma 

perda de 25%, portanto, muito abaixo do limite, que de acordo com BERNUCCI et al. (2007), 

é de 40 a 55% para camadas de base e revestimentos de pavimentos. Para o caso do desgaste 

Cântabro, os valores encontrados foram de 4,1% e 3,8% respectivamente para o CA e SMA, 

também muito abaixo dos 25% propostos pela norma DNER-ME 383/99. Contudo, convém 

lembrar que este ensaio é geralmente utilizado para misturas abertas como o CPA, para as 

quais foi desenvolvido.  

Observou-se que o SMA obteve um comportamento em laboratório um pouco melhor que o 

do CA. Quanto à forma do agregado, que também influencia nas medidas de atrito, os valores 

encontrados para os materiais utilizados neste trabalho foram bons. Foi encontrado um índice 

de forma de 0,83, ou seja, próximo de 1, o que significa que o agregado é mais angular. 

Contudo, as medidas existentes ainda são limitadas, pois prioriza a relação da angularidade. 

Assim, ressalta-se a importância de se estudar a microscopia dos agregados utilizados nas 

misturas para verificar suas características de atrito.  

NITTA et al. (1990) apresentaram uma relação entre a taxa de polimento e a média de dureza 

das rochas, já que a taxa de polimento é mais difícil de ser quantificada que a medida de 

dureza. Esta relação pode ser observada na Figura 4.35. Fica claro que é importante para a 

aderência pneu-pavimento a verificação das características dos agregados, pois esta é 

responsável pela parcela do atrito. 
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 Figura 4.35. Relação entre a taxa de polimento e a média de dureza (NITTA et al., 1990) 

Outra análise feita no presente estudo foi o cálculo de IFI para as duas placas confeccionadas 

em laboratório. Os valores encontrados apresentaram bons resultados, como pode ser 

observado na Tabela 4.20, exceto o CA medido no lado inferior da placa. Isto é devido ao 

grande peso da medida de macrotextura no cálculo de IFI. A medida de mancha de areia para 

o referido ponto apresentou resultado deficiente refletindo no parâmetro regular obtido no 

cálculo de IFI. 

Tabela 4.20. Valores de IFI para as misturas elaboradas em laboratório 

Mistura (lado)
IFI 

Classificação
Sp F60 

CA(A) 46,22 0,28 Muito Bom 
CA(B) 22,59 0,13 Regular 
SMA(A) 99,96 0,52 Ótimo 
SMA(B) 92,68 0,50 Ótimo 

Analisando as características de campo e laboratório para o CA, observou-se que é muito 

complicado obter uma correlação entre campo e laboratório, principalmente porque é difícil 

quantificar a ação do tráfego em laboratório, fundamentalmente a ação sobre as características 

de polimento da superfície do pavimento. Esta situação pode ser notada devido à grande 

variação dos resultados entre os ensaios de pêndulo britânico obtidos em campo e em 



139 

laboratório para o CA. As comparações só puderam ser realizadas entre os dados de CA, pois 

não se conseguiu realizar ensaios em campo com o SMA.  

Para se verificar se realmente houve a correlação entre campo e laboratório, foram moldadas 

duas misturas com situações muito próximas a de campo, sendo que estas serão abordadas 

posteriormente. As correlações entre os diversos parâmetros, tais como mancha de areia e 

vazão, mancha de areia e F60, vazão e F60, e finalmente Sp e F60 para os testes em 

laboratório apresentaram as mesmas relações encontradas nos testes em campo. Todas estas 

correlações com suas equações podem ser observadas na Tabela 4.21. Somente o ensaio de 

pêndulo britânico não apresentou o mesmo comportamento em laboratório nas suas 

correlações. Em laboratório este apresentou uma correlação excelente e em campo não houve 

correlação. 

Tabela 4.21. Valores das correlações encontradas em laboratório 

Parâmetros correlacionados R2 Equação 
F60 × Sp 0,99 y = 0,005x + 0,030 
HS (mm) × F60 0,99 y = 1,746x + 0,053 
HS (mm) × Vazão (l/s) 0,89 y = 0,044x – 0,006 
F60 × Vazão (l/s) 0,86 y = 0,076x – 0,003 
BPN × F60 0,96 y = 39,818x + 74,565 

A Tabela 4.22 apresenta uma comparação entre as correlações encontradas em campo e em 

laboratório. Através dela pode-se observar que existe um padrão entre as correlações, 

excetuando-se as relações com o pêndulo britânico. Em geral, as melhores correlações estão 

entre HS (mm) e F60, e em seguida a correlação entre F60 e Sp. Estas duas correlações 

apresentam R2 praticamente iguais em todos os casos. Posteriormente, tem-se as correlações 

entre HS (mm) e vazão (l/s), e entre F60 e vazão (l/s), respectivamente. O que já era esperado, 

pois o F60 depende diretamente das medidas de textura e a vazão apresenta excelente 

correlação com a mancha de areia, que no caso deste trabalho é apresentada como a medida 

de textura.  
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Tabela 4.22. Valores das correlações encontradas em campo e em laboratório 

Correlação R2 Localidade 
Laboratório BR 101 - PE BR 232 - PE BR 230 - PB 

F60 × Sp 0,99 0,90 0,98 0,96 
HS (mm) × F60 0,99 0,90 0,98 0,96 
HS (mm) × Vazão (l/s) 0,89 0,85 0,96 0,54 
F60 × Vazão (l/s) 0,86 0,74 0,89 0,47 
BPN × F60 0,96 0,01 0,03 0,04 

Com relação às correlações de pêndulo britânico em laboratório e em campo, não se 

encontrou o mesmo padrão, o que pode ser explicado em função da dificuldade de simular em 

laboratório as medidas de atrito. Em campo tem-se o polimento do tráfego e assim as medidas 

dependem da capacidade de polimento do agregado, da forma dos mesmos e até mesmo das 

características do tráfego. Deste modo, quando se mede em laboratório o atrito através do 

pêndulo britânico, consegue-se somente a determinação do atrito inicial e não como este 

parâmetro evoluirá ao longo do uso. Já as medidas de textura sofrem influência maior da 

composição da mistura. Assim, se a compactação e dosagem forem condizentes com a mistura 

de campo, as medidas de HS (mm) também serão, considerando-se o estado inicial de 

conservação da via. Desta forma, as medidas de textura elaboradas em laboratório no estágio 

inicial são mais condizentes com as medidas em campo que as medidas de atrito, já que esta 

última está ligada a exposição ao tráfego e só poderia ser analisada com a simulação do 

mesmo.  

Assim, pode-se utilizar os ensaios em laboratório para relacionar comportamentos de misturas 

diferentes, numa espécie de classificação entre as misturas no que diz respeito ao desempenho 

à aderência. Já uma extrapolação deste parâmetro para o campo, é uma questão que requer 

mais estudos.  

Neste sentido, pode-se realizar ainda na fase de projeto, uma classificação entre as misturas, 

baseadas nas características de macrotextura das mesmas. Esta classificação pode ser obtida 

através de um banco de dados com parâmetros obtidos de diversos tipos de dosagens perante a 

macrotextura, realizando-se assim uma graduação entre elas. Desta forma, pode-se pensar em 

exigir uma faixa adequada de textura na fase de projeto.   
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Já as características de atrito, como já mencionado, estão mais ligadas às questões de 

rugosidade dos agregados. No caso deste estudo, como os agregados utilizados nas rodovias 

analisadas foram na sua maioria provenientes de uma mesma pedreira, observou-se que não 

houve uma melhoria no atrito dos pavimentos executados mais recentemente quando 

comparado ao atrito de pavimentos mais antigos. Neste caso, pode-se pensar que uma das 

questões é que o atrito está mais ligado a qualidade do lote fornecido de agregado, e que este 

agregado especificamente não sofreu muito a ação do polimento devido ao tráfego.  

O estudo dos agregados de uma região pode fornecer um padrão de polimento em função das 

suas características mineralógicas. Desta forma, este fator também pode ser previsto ainda na 

fase de projeto realizando-se ensaios específicos nos agregados. Entretanto, ainda é necessário 

que se faça uma maior investigação para se encontrar o padrão adequado do agregado a ser 

utilizado. Todos estes aspectos devem ser rigidamente estudados na fase de concepção do 

projeto, principalmente em locais onde é exigida uma alta aderência entre pneu-pavimento.    

A importância deste estudo foi salientada por REZAEI et al. (2009) que afirmaram que vários 

pesquisadores estão envolvidos em medir a resistência à derrapagem de dezenas de seções de 

pavimentos para calibrar e verificar a função IFI usando as medições de campo como 

parâmetro. Desta forma, o modelo IFI pode ser utilizado para selecionar combinações das 

características de agregados e gradação a fim de garantir níveis aceitáveis de resistência à 

derrapagem. Os autores propõem em seu trabalho uma função IFI para uma determinada 

superfície para um número de misturas e agregados diferentes. Entretanto, esta função deve 

ser melhor calibrada por meio de mais repetições dos testes para um número superior de 

misturas e agregados diferentes. 

Analisando-se os valores obtidos nos ensaios realizados em laboratório, observa-se que existe 

uma diferença significativa entre os valores obtidos para uma mistura convencional, 

representada neste trabalho pelo CA, e uma mistura descontínua, representada pelo SMA. 

Observou-se que os valores dos CPs de SMA foram muito superiores aos valores dos CPs de 

CA quando se considera o parâmetro de aderência pneu-pavimento, como era esperado. 
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Contudo, a substituição do revestimento de CA pelo SMA, representaria um custo. De acordo 

com CAVALCANTE (2005), um CA custa cerca de 78% do valor de um SMA. Se for 

observado o valor do TSD, este tem um custo ainda mais baixo. Entretanto, é difícil 

quantificar, até porque, a concepção e a aplicabilidade de cada material são diferentes, sendo 

o tratamento superficial restrito a rodovias de baixo volume de tráfego. Mas pode-se pensar 

em realizar o melhoramento do pavimento com material superior em trechos críticos de 

ocorrência de acidentes devido a problemas de falta de aderência.  

4.3. CORRELAÇÃO ENTRE CAMPO E LABORATÓRIO 

Primeiramente avaliou-se a compatibilidade entre os agregados utilizados em campo e os 

empregados em laboratório. Os resultados podem ser observados na Tabela 4.23. Notou-se 

uma pequena variação entre os dados. Verificou-se também que todos atenderam as 

exigências do DNER-ME 035/98 para as características de abrasão, estando abaixo do exigido 

que é entre 40 e 55%. Com relação à adesividade, todas apresentaram resultados satisfatórios, 

sendo este ensaio muito importante na questão do atrito do pavimento, pois com uma 

adequada adesividade o agregado fica envolto no filme de ligante dificultando o seu 

polimento. Entretanto, existe outro fator a ser analisado, com o tráfego o agregado da 

superfície perde o “mástique” e, inicialmente, antes do polimento, ele apresenta um ganho nas 

medidas de atrito e de textura devido ao maior contato do pneu com sua rugosidade e também 

devido a menor impermeabilização da superfície.  

Tabela 4.23. Dados da caracterização dos agregados 
Ensaio Agregado 

Pernambuco 
BR 101- PE  

 km153,3 a 214,2 
BR 101 - PE  
km83 a 153,3 

BR 232 - PE  
km9 a 71,5 

Procedência Pedreira 
Guarany 

Joaquim Nabuco Pedreira 
Guarany 

Pedreira Paraíso 
Engeterra 

Densidade ag.  Graúdo  2,767  2,688 2,755 2,699 
Densidade ag. Miúdo 2,738  2,646 2,727 2,674 

Absorção (%) 0,32 S/I S/I S/I 
Índice de forma 0,83 S/I 0,64 0,71 

Adesividade ótima boa boa boa 
Abrasão Los Angeles (%) 25 18,9 24,3 31 
Equivalente de areia (%) 79 94,3 78 74,5 

*S/I = Sem Informação 
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Outro fator importante na análise do atrito é o índice de forma, quanto mais próximo do valor 

1 maior será sua cubicidade em contrapartida, quanto mais próximo de 0 mais lamelar. A 

exigência é que seja adotado um limite mínimo de 0,5. Todos os materiais atenderam a 

especificação. Com relação ao atrito, dos materiais que se tem informação sobre o índice de 

forma, o trecho que apresentou melhor resultado no pêndulo britânico foi o da BR 232 - PE, 

excetuando-se os valores dos materiais utilizados em laboratório. Para este trecho, encontrou-

se o agregado com maior cubicidade nas medidas de campo, 0,71.  Com relação aos ligantes, 

não se realizou a caracterização dos materiais utilizados em campo devido ao grande tempo 

decorrido da execução até os dias atuais. 

  

As misturas simuladas foram as designadas Mistura D e Mistura F, a primeira com TMN de 

9,5mm e a segunda com TMN de 12,5mm. O ensaio de compactação seguiu a norma francesa 

citada anteriormente. O objetivo deste ensaio foi verificar as deformações que as placas 

apresentaram em ciclos pré-definidos. Os resultados das misturas da BR 232 - PE, designada 

Mistura D e da mistura da BR 230 - PB, designada Mistura F, estão indicados na Figura 4.36. 

As duas apresentaram valores satisfatórios, pois estão abaixo de 10%. Contudo, pode-se dizer 

que a Mistura F apresentou um resultado um pouco melhor, entretanto, como os parâmetros 

de Vv, de teor de ligante, características dos agregados e dosagem não são muito diferentes de 

uma mistura para a outra, esta pouca diferença já era esperada. 

Figura 4.36. Resultados dos ensaios de deformação permanente 
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Simultaneamente à simulação do tráfego, foram realizados ensaios de mancha de areia e 

pêndulo britânico para verificar a existência de correlação entre campo e laboratório. Os 

ensaios de mancha de areia, como já foi explicitado, foram realizados antes da simulação e a 

cada intervalo de ciclo. Em cada um destes intervalos foram ensaiados quatro pontos, dois no 

corpo de prova da roda direita e dois no corpo de prova da esquerda. Os resultados 

apresentados são a média destes quatro pontos e podem ser observados na Figura 4.37. A 

figura apresenta o gráfico em escala logarítmica no eixo x demonstrando a quantidade de 

ciclos. No eixo y representou-se os valores das medidas de HS (mm). 

      
Figura 4.37. Evolução da mancha de areia nos ciclos do simulador para as Misturas D e F 

Em nenhuma das misturas obteve-se um padrão de comportamento bem definido. Isto pode 

ser explicado devido o fato da compactação em laboratório ser diferente da compactação em 

campo. No campo existe a vibração e no laboratório não. Com isto, acontece o tombamento 

dos agregados na primeira situação. Com o passar da roda na simulação, as partículas de 

agregado vão ficando mais salientes na superfície apresentando um falso ganho na medida de 

textura, como pode ser observado com destaque aos 30.000 ciclos das misturas. Entretanto, 

estas verificações foram apenas visuais. Outro fator que pode ter gerado uma pequena 

influencia nos resultados é a forma de realização do ensaio, pois inicialmente ele é realizado 

através da medição da área de um círculo e com o passar da simulação do tráfego é feita a 

medida da área de um retângulo, aproximadamente.  

Relacionando-se as medidas de campo com laboratório percebe-se que elas também não 

obtiveram o mesmo padrão encontrado em campo, ou seja, a média de HS encontrada em 
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campo para a Mistura D foi maior que a média encontrada para a Mistura F, e no laboratório a 

situação encontrada foi a oposta. Os valores foram bastante próximos, mesmo porque as 

misturas apresentam características próximas de dosagem. Por esta razão escolheu-se elaborar 

misturas com traços tão diferentes como expresso no item 4.2 deste trabalho.  

Fazendo-se uma síntese dos itens 4.2 e 4.3, verifica-se que as medidas de laboratório servem 

para ranquear misturas com dosagens diferentes, no caso deste trabalho exemplificadas por 

um CA e um SMA. Quando as dosagens possuem muitos elementos em comum, como foi o 

caso das Misturas D e F, as medidas de textura ficam muito próximas e sensíveis a pequenos 

erros de medição ou mudança de operador não servindo como ranqueamento entre elas.  

Portanto, observa-se que a simulação em laboratório é restrita para se avaliar as medidas de 

mancha de areia. Deve-se pensar em formas mais adequadas de compactação em laboratório 

para que se consiga encontrar a correlação desta medida de textura, que é tão importante no 

desempenho dos pavimentos. 

Com relação às medidas de atrito, verificou-se através da Figura 4.38 que elas obtiveram um 

padrão parecido ao encontrado em campo, apenas com algumas variações. Em campo a 

Mistura F apresentou-se superior no parâmetro de atrito quando comparada à Mistura D. Em 

laboratório também aconteceu a mesma coisa, com uma pequena variação na medida inicial, 

onde a Mistura D apresentou-se um pouco melhor. O desempenho encontrado com a evolução 

da simulação também foi o esperado, pois com a passagem da roda, houve uma certa perda de 

ligante e polimento do agregado, favorecendo a diminuição da medida de atrito. Desta forma, 

pode-se dizer que houve uma correlação das medidas de campo e laboratório para o pêndulo 

britânico. Mesmo assim, deve-se observar que as medidas de laboratório tendem a apresentar 

um valor superior às medidas de campo. Este fato pode ser explicado devido à forma como é 

feita a simulação, pois como o ensaio é realizado a 60oC, o ligante que se desprende do 

agregado fica na roda de simulação e parte tende a voltar a cobrir o agregado. Por isto, deve-

se considerar que as medidas de campo geralmente são inferiores as medidas de laboratório. 

Também deve-se salientar que as medidas iniciais do pêndulo britânico sofrem influência da 

aderência da sapata com o ligante, destacando ainda mais que os valores de campo geralmente 

são inferiores aos de laboratório. 
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Figura 4.38. Evolução do pêndulo britânico para as misturas analisadas 
  

Outro ponto que deve ser salientado é que em campo existem diversos agentes “polidores” e 

no laboratório somente o resíduo da areia que foi utilizado no ensaio de mancha de areia. 

Também deve se atentar que em campo existem solicitações diferentes, como é o caso das 

curvas, onde existe um esforço tangencial o que pode favorecer o polimento maior dos 

agregados. Verificou-se ainda que um dos fatores que pode ter contribuído para um melhor 

desempenho da Mistura F foi o TMN ser superior ao da Mistura D, pois como já foi 

mencionado no escopo deste trabalho, o tamanho das partículas influenciam a parcela de 

atrito. 

Adotando-se o valor médio de atrito encontrado em laboratório como sendo uma medida do 

pavimento em seu estágio inicial e verificando-se a evolução destas medidas perante a idade 

dos pavimentos, de acordo com as informações de campo, tem-se a situação apresentada na 

Figura 4.39.  

Figura 4.39. Medidas de atrito pela exposição ao tráfego 
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Verifica-se que houve uma tendência de decréscimo com o passar do tempo de uso e 

exposição ao tráfego. Somente um dos pontos ficou fora desta tendência. Trata-se do 

pavimento executado no ano de 2000, portanto, sete anos de construção decorridos da data de 

medição do atrito. Um dos fatores que pode explicar este fato é que o TMN das misturas 

executadas no ano de 2000 foi maior que a maior parte dos TMNs das misturas executadas em 

outros anos. O fato dos agregados serem de fontes diferentes não influenciou tanto nas 

medidas de atrito e sim a questão do tamanho dos mesmos. 

Ressalta-se ainda que foram analisadas nesta evolução do tempo somente os pavimentos com 

misturas asfálticas, pois os de CCP apresentam um comportamento diferente perante ao 

recobrimento dos  agregados. Como o foco era observar a evolução da perda de atrito perante 

a perda de ligante e consequentemente polimento do agregado com o passar do tráfego 

avaliou-se somente o primeiro tipo de pavimento.  

Analisando-se os valores de IFI encontrados em laboratório verificou-se através da Figura 

4.40 que também houve um comportamento esperado, ou seja, perda de qualidade do 

pavimento no que diz respeito ao aspecto aderência pneu-pavimento ao longo da simulação de 

tráfego. Observou-se ainda que a Mistura D aos 10.000 ciclos de passagem apresentou um 

valor de 0,14, abaixo do recomendado para pavimentos em uso, que é de 0,15. No estágio 

inicial esta mesma mistura apresentou um F60 de 0,19, e de acordo com APS (2010) o valor 

recomendado de IFI para pavimentos novos é de 0,22, ou seja, abaixo do esperado. Este fato é 

relevante, pois em laboratório as medidas geralmente apresentam-se superiores às medidas de 

campo. Se os valores encontrados estão abaixo é sinal que o pavimento foi concebido de 

forma deficiente no aspecto de aderência pneu-pavimento.  
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Figura 4.40. Evolução do IFI para as misturas analisadas 

Comparando-se os valores obtidos em laboratório com os valores de campo notou-se que não 

houve o mesmo padrão ocorrido em campo. Na primeira situação observou-se valores 

superiores para a Mistura F e na segunda a Mistura D apresentou melhor resultado. Desta 

forma, pode-se dizer que as medidas de IFI em laboratório são limitadas para correlação com 

o campo. Observa-se somente que podem ser tirados parâmetros mínimos de qualidade 

relativos a este aspecto em laboratório.   

  

4.4. CORRELAÇÃO ENTRE ACIDENTES COM AS CONDIÇÕES DAS PISTAS 

Com relação à ocorrência de acidentes, vários estudos, como KOKKALIS e OLYMPIA 

(1998), vêm tentando relacionar as medidas de aderência pneu-pavimento com os índices de 

acidentes. Entretanto, a dispersão das variáveis tem tornado esta tarefa deveras complexa. 

Mas sabe-se que um aumento no coeficiente de atrito gera uma segurança maior. Como foi 

mencionado no Capítulo 2, NODARI (2003) avaliou que houve uma redução dos acidentes 

com a melhoria da resistência a derrapagem. 

No presente trabalho foi feita uma tentativa de se relacionar os dados obtidos nos ensaios com 

os índices de acidentes para as estradas de Pernambuco, pois na Paraíba não se conseguiu os 

dados estatísticos de acidentes da PRF.  
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O programa inicialmente utilizado foi o TS-SisReg e os dados foram organizados da forma 

como mostra a Tabela 4.24. Na coluna da geometria atribui-se o valor 1 para trechos de pista 

reta, 2 para cruzamento e 3 para trechos curvos. Já na coluna Condições, atribui-se 1 para 

ocorrência em pista considerada boa e 2 para pistas regulares ou ruins. Estas considerações 

seguem as observações anotadas nos dados estatísticos da PRF. O referido programa testa 

diversos modelos realizando combinações com as variáveis analisadas. 

Tabela 4.24. Organização dos dados para a utilização do programa TS-SisReg 

Rodovia Trecho/km Geometria Condição
Atrito 
(BPN) 

Textura  
HS (mm) 

Quantidade de 
acidentes 

B
R

 1
01

 -
 P

E
 

132 1 1 49,2 1,000 1 
49 1 1 46,5 0,368 46 

145 1 2 40,8 0,558 1 
67 1 2 50,5 0,757 56 

157 2 1 49,8 0,820 2 
83 2 1 45,4 0,388 36 
33 2 2 52,6 0,324 9 
98 2 2 48,8 0,380 26 

114 3 1 35,6 0,841 3 
94 3 1 53,2 0,385 37 

161 3 2 52,6 0,776 1 
73 3 2 40,2 0,531 36 

   
   

   
   

   
 B

R
 2

32
 -

 P
E

 

91 1 1 53,0 0,199 1 
9 1 1 45,4 0,646 20 

160 1 2 50,4 1,205 1 
6 1 2 42,8 0,318 18 

90 2 1 55,2 0,189 2 
8 2 1 44,4 0,445 18 

75 2 2 58,2 0,198 4 
7 2 2 48,8 0,266 42 

110 3 1 53,6 0,273 1 
15 3 1 54,4 0,401 9 

175 3 2 60,2 1,405 2 
147 3 2 48,4 0,304 14 

Para os dados de atrito o modelo estatístico não encontrou relação. Isto não quer dizer que não 

haja correlação, mas que o programa não conseguiu encontrar um modelo adequado para 

correlacionar as variáveis em questão.  

Para os dados de textura, associados ao ensaio de mancha de areia, conseguiu-se obter uma 

leve correlação. Os dados observados na Figura 4.41 mostram a comparação entre o 
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observado e o calculado através do modelo estatístico, utilizando as variáveis expostas na 

Tabela 4.24. No eixo x são apresentados os valores observados e no eixo y são apresentados 

os valores calculados pelo modelo de regressão, considerando as mesmas variáveis de cada 

dado. Pode-se observar um grande distanciamento destes dados com a linha de igualdade 

salientando que o modelo não é pertinente. A equação 4.1 apresenta o melhor modelo 

estatístico encontrado pelo programa. Observa-se que houve uma grande dispersão. Neste 

caso a correlação obtida pelo modelo foi de 0,502. Pode-se notar outras falhas do modelo, 

observando os dados apresentados na Tabela 4.25. 

                                                                                                                                (4.1) 

Onde: 

 Q: quantidade de acidentes calculada; 

 G: geometria da pista (Tabela 4.24); 

 C: condições da pista (Tabela 4.24); 

 BPN: medida de atrito feita pelo pêndulo britânico; 

 HS: textura medida pela mancha de areia. 
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Tabela 4.25. Dados estatísticos do modelo 
T-Student Significância

Geometria 0,88 38,95 
Condições -0,75 46,32 
Atrito (BPN) 1,14 26,91 
Textura (HS mm) 1,77 9,30 

A significância dos regressores é a probabilidade daquela variável não influenciar na 

formação dos valores dos resultados, neste caso, no número de acidentes. Dessa forma, a 

geometria tem aproximadamente 39% de chances de não influenciar no número de acidentes. 

As condições da pista, condições de atrito e textura possuem respectivamente 46%, 27% e 9% 

aproximadamente de chance de não influenciar na ocorrência de acidentes. Entretanto, como 

se sabe, tais variáveis são importantes e, portanto, esse valor devia estar abaixo do 

encontrado. Isso quer dizer que a amostra pode não ser representativa do total de acidentes 

ocorridos (população).  

Outro aspecto que deve ser salientado, é que existem outras variáveis exercendo influência na 

ocorrência de acidentes, como foi apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. NODARI (2003) 

afirmou que o maior responsável pelos acidentes é o componente humano seguido pela 

questão viária ambiental, ou seja, as condições climáticas tais como a incidência de chuva 

aliada a questões viárias e posteriormente vem o componente veicular. Alguns destes fatores 

são difíceis de ser quantificados principalmente por se tratar de uma avaliação subjetiva, em 

muitos casos. Outro fator, é que a coleta de dados de acidentes é extremamente difícil, sendo 

registrados somente aqueles com danos materiais e/ou físicos, pois os outros não são 

quantificados. Neste trabalho não foi avaliada a questão humana e nem as condições dos 

veículos. Desta forma, a análise estatística pode ficar comprometida em função da não 

inclusão destas variáveis, que apresentam relevância na ocorrência dos acidentes. 

  

Quanto ao gráfico de resíduos, apresentado na Figura 4.42, pode ser observado uma reta 0, 

que representa a média dos valores calculados. A distância de cada ponto em relação a esta 

reta representa o resíduo de cada dado, que é a parcela da variação dos resultados que não 

pôde ser explicada pelo modelo de regressão.  

A correlação entre as variáveis, se o modelo de regressão tivesse apresentado bom resultado, 

seria importante para se determinar se uma variável independente tem relação com outra. 
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Neste caso, o modelo não ficou adequado e isto talvez possa ser justificado pela existência de 

outras variáveis que influenciam na ocorrência de acidentes e que não foram estudadas no 

modelo de regressão, tais como tráfego, tipo de veículo, visibilidade, sinalização, proximidade 

de cidades, etc.   

Figura 4.42. Gráfico dos resíduos para o modelo estatístico 

Outro fator é que os dados amostrais não foram tomados de forma aleatória, o que pode ter 

prejudicado, pois induz a uma tendência. Por fim, pode existir correlação entre as variáveis 

independentes, não detectada pelo modelo de regressão, tal como a condição da pista com a 

situação da sua textura. 

Como o modelo estatístico não foi adequado, testou-se mais um modelo, utilizando a análise 

de variância ANOVA e o programa “Statistica”. A ANOVA permite relacionar diversas 

variáveis e verificar quais combinações estão associadas entre si. Para esta análise os dados 

foram organizados da forma como mostra a Tabela 4.26. Na coluna da geometria atribui-se o 

valor 1 para trechos de pista reta, 0 para cruzamento e -1 para trechos curvos. Já na coluna 

condições, atribui-se 1 para ocorrência em pista considerada boa, 0 para pistas regulares e -1 

para pistas ruins. E por fim na coluna de ocorrência de acidentes, atribui-se 1 para a menor 

ocorrência, situação explicada na metodologia (Capítulo 3), e -1 para a maior ocorrência de 

acidentes. 
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Tabela 4.26. Organização dos dados dos ensaios junto às estatísticas de acidentes 

Rodovia Trecho/km Geometria Condições

Ocorrência 
de 

Acidentes 
Atrito 
(BPN) 

Textura 
HS (mm) 

Quantidade de 
acidentes 

B
R

-1
01

 
132 1 1 1 49,2 1,000 1 
49 1 1 -1 46,5 0,368 46 

145 1 -1 1 40,8 0,558 1 
67 1 0 -1 50,5 0,757 56 

157 0 1 1 49,8 0,820 2 
83 0 1 -1 45,4 0,388 36 
33 0 -1 1 52,6 0,324 9 
98 0 0 -1 48,8 0,380 26 

114 -1 1 1 35,6 0,841 3 
94 -1 1 -1 53,2 0,385 37 

161 -1 -1 1 52,6 0,776 1 
73 -1 -1 -1 40,2 0,531 36 

B
R

-2
32

 

91 1 1 1 53,0 0,199 1 
9 1 1 -1 45,4 0,646 20 

160 1 0 1 50,4 1,205 1 
6 1 0 -1 42,8 0,318 18 

90 0 1 1 55,2 0,189 2 
8 0 1 -1 44,4 0,445 18 

75 0 -1 1 58,2 0,198 4 
7 0 0 -1 48,8 0,266 42 

110 -1 1 1 53,6 0,273 1 
15 -1 1 -1 54,4 0,401 9 

175 -1 -1 1 60,2 1,405 2 
147 -1 0 -1 48,4 0,304 14 

A melhor modelagem encontrada pelo programa está apresentada na Figura 4.43 e na equação 

4.2. Esta modelagem foi encontrada relacionando a combinação dos fatores de geometria e 

condições de rolamento das pistas com as condições de atrito medidas pelo pêndulo britânico.  

 (4.2) 

Onde: 

 BPN(C): medida de atrito calculada; 

 V1: geometria da pista; 

 V2: condições da pista; 

 V3: maior ou menor ocorrência de acidentes. 

  

( )[ ]32117718,595095,48)( VVVCBPN ××+=
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Figura 4.43. Variação do valor calculado e do valor observado 

Os dados apresentados na Figura 4.43 mostram no eixo das abscissas os valores observados 

de BPN através do modelo estatístico e no eixo das ordenadas os valores de BPN calculados. 

A linha de igualdade é colocada na figura de modo a possibilitar a verificação da pertinência 

do modelo. Com a apresentação destes dados observou-se que existe uma leve tendência, mas 

ainda é difícil correlacionar os dados de acidentes com os dados de atrito, a correlação é 

considerada fraca com R2 de 0,37. Com relação às medidas de textura, não se encontrou um 

modelo através da ANOVA que houvesse qualquer relação, mesmo que fraca com as 

estatísticas de acidentes. 

Uma outra tentativa realizada foi relacionar os valores de mancha de areia e de acidentes com 

as curvas de medidas de pêndulo britânico. Construiu-se um gráfico de dispersão com os 

valores de mancha de areia no eixo das abscissas e o número de ocorrência de acidentes no 

eixo das ordenadas. Os dados foram divididos em três séries de dados, agrupados em 

intervalos de medidas de atrito (pêndulo britânico). Estes intervalos obedeceram à graduação 

utilizada neste estudo e proposta por ABPV (1998) apud APS (2006). Entretanto, alguns 
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intervalos apresentavam poucos pontos, tornando-os pouco representativos e dificultando a 

execução do gráfico. Assim, agruparam-se os dados da forma como apresentado na Tabela 

4.27. 

Tabela 4.27. Intervalo de valores adotados para relacionar textura e número de acidentes  

Valores de BPN Classificação 
32 a 46 Lisa a Insuficientemente Rugosa 
47 a 54 Medianamente Rugosa 
Acima de 55 Rugosa a Muito Rugosa 

    

A melhor representação encontrada que relaciona os números de acidentes com as medidas de 

textura e atrito está apresentado na Figura 4.44, e é representado com curvas exponenciais das 

medidas de mancha de areia relacionadas ao número de acidentes para os intervalos dos 

valores de atrito, como mencionado na Tabela 4.27. Embora, tenha sido encontrada uma 

correlação fraca, observou-se uma tendência compatível com o estudo apresentado por 

KOKKALIS e OLYMPIA (1998), onde, a medida que os valores de HS (mm) e de BPN 

aumentam, o número de acidentes decresce. Também é possível observar pelas curvas a 

influência que o atrito exerce no número de ocorrência de acidentes. Equações das curvas 

exponenciais e o coeficiente de determinação R2 estão expressos na Tabela 4.28, nestas 

equações observa-se os valores de HS sendo representado por x e o número de ocorrência de 

acidentes representado por y. 

            

      Figura 4.44. Relação entre mancha de areia e número de acidentes com as curvas 
exponenciais das medidas de atrito 
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Tabela 4.28. Equações e coeficientes de determinação da relação encontrada  

Intervalo Equações R2

Lisa a Insuficientemente Rugosa y = 131,13e-4,4294x 0,32 
Medianamente Rugosa y = 16,83e-1,9901x 0,17 
Rugosa a Muito Rugosa y = 2,98e-0,2829x 0,24 

Com esta relação pode ser observada que atrito e textura são elementos importantes para a 

segurança nas estradas. Um aumento no coeficiente de determinação, e uma melhor 

modelagem podem ser obtidos com a realização de ensaios para um número maior de pontos 

(maior amostragem). 

Por fim, salienta-se que outros fatores que influenciam na ocorrência de acidentes são os 

hábitos e leis locais. Em nosso país, onde a impunidade ainda tem espaço, a questão da 

irresponsabilidade e atitude do motorista têm sido os fatores que mais influenciam na 

ocorrência de acidentes. Modelos como o de KOKKALIS e OLYMPIA (1998) apresentado 

no Capítulo 2 deste trabalho, foram desenvolvidos para outra realidade, no referido caso para 

a Grécia. Porém não se pode simplesmente aplicá-lo para a realidade de outras localidades. 

Assim, é importante que se consiga fazer um banco de dados das mais diversas regiões com as 

informações estatísticas sobre acidentes e as medições relativas a atrito e textura do 

pavimento, para se obter ao longo do tempo informações importantes para que se consiga 

interferir nos fatores de ocorrência de acidentes, sejam eles fatores humanos ou do pavimento. 

No presente trabalho, procura-se mostrar a importância de se verificar as condições das 

rodovias, adotando medidas que possam compor subsídios importantes para a gerência de 

pavimentos e a prevenção de acidentes relacionados ao fator pavimento. 

Outra situação que está relacionada à sazonalidade e foi relatada pelos policiais interrogados 

no presente trabalho, é que em uma localidade onde se passa um período extenso sem 

ocorrência de chuvas, no início da estação chuvosa, ou seja, nas primeiras ocorrências de 

precipitação, a pista se torna ainda mais escorregadia. Isto pode ser devido à própria poeira ou 

terra instalada na superfície do revestimento, que penetra nos vazios e influencia na 

macrotextura e conseqüentemente na drenabilidade do pavimento. Ao se passar algum tempo 

com a ocorrência das chuvas ocorre a “lavagem” da pista e esta “sujeira” acaba sendo retirada 

dos vazios pela própria chuva. WILSON et al. (2005) apud MASAD et al. (2009), 
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salientaram que em estações secas ocorrem acumulações de partículas finas e fragmentos que 

aceleram o polimento da superfície do pavimento. A combinação deste polimento com as 

partículas finas que se acumulam junto a contaminação dos veículos, como óleos e graxas, 

resultam numa perda de micro e macrotextura. TNZ (2002) apud MASAD et al. (2009) 

observou uma perda de aproximadamente 30% na resistência a derrapagem entre o mínimo no 

verão e o pico no inverno. 

E por fim, existe um dado que deve ser levado em consideração nas questões de gerência de 

pavimentos sobre as superfícies de rolamento. Se a superfície não apresenta defeitos 

aparentes, tais como panelas, trincas profundas, etc, o usuário tem uma falsa percepção de 

qualidade do pavimento. Desta forma, é induzido a desenvolver altas velocidades. Entretanto, 

a qualidade perante a aderência pneu-pavimento é imperceptível para a maioria dos usuários 

gerando um alto risco de acidentes, principalmente em situações de pista molhada. Ou seja, 

pode-se dizer que o defeito fica “camuflado” pelas outras qualidades da rodovia.  
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5. CONCLUSÕES 

As conclusões desta tese estão apresentadas a seguir em função dos objetivos iniciais 

apresentados no Capítulo 1, a partir dos resultados encontrados ao longo do trabalho e 

apresentados em detalhe no Capítulo 4. Faz-se ainda uma divisão entre Conclusões Principais 

e Secundárias de modo a demarcar claramente o que se julga serem as maiores contribuições 

do presente estudo. 

5.1. CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

A fase de concepção da mistura asfáltica de um revestimento é de grande importância não só 

no aspecto da mecânica dos pavimentos, como já é de conhecimento do meio técnico, mas 

também para a previsão do seu desempenho perante a aderência pneu-pavimento, o que vem 

sendo ainda pouco explorado no Brasil. Verificou-se que é necessário analisar o tipo de 

mistura a ser utilizada para que se possa garantir a macrotextura adequada. A importância 

desta fase de concepção da mistura é demonstrada no trabalho através do agrupamento dos 

resultados das análises de acordo com as diferentes superfícies estudadas. Notou-se que os 

valores dos ensaios de pêndulo britânico e mancha de areia ficaram bem próximos para os 

mesmos tipos de revestimentos, que está demonstrado na Figura 4.15. Assim, observa-se que 

é de grande importância para a decisão na concepção da mistura o levantamento das 

condições mínimas de aderência pneu-pavimento, aliado às condições apresentadas pela 

localidade, pois as variações no revestimento são determinantes nas características anti-

derrapagem. Se na localidade não houver a possibilidade de fornecimento de agregados que 

possibilitem um atrito adequado, é necessário que haja uma preocupação maior com a 

dosagem das misturas, para que não sejam muito fechadas e proporcionem as condições 

mínimas de aderência pneu-pavimento. Em geral, misturas com muitos finos proporcionam 

um consumo maior de ligante e tendem a ser mais fechadas, e menos permeáveis. Outro 

aspecto importante a ser verificado na fase de projeto é a adesividade, pois quanto melhor este 

parâmetro mais “protegido” estará o agregado e menos susceptível ao polimento. Desta 

forma, pode-se pensar em utilizar a cal hidratada quando houver deficiência na adesividade, 

como salienta LUTIF (2007), pois ela proporciona uma melhoria na afinidade entre agregado 

e ligante.   
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Também observou-se a importância de conhecer as características de polimento dos 

agregados, para que se possa prever o comportamento dos mesmos sob a ação do tráfego. Este 

parâmetro tem sido pouco analisado além de ser difícil de isolá-lo do aspecto da forma dos 

agregados. É importante que se tenha uma garantia que os agregados preservarão uma 

rugosidade mínima durante a vida útil do pavimento para que se consiga uma segurança 

adequada em relação ao atrito. Desta forma, sugere-se acrescentar nos procedimentos de 

caracterização dos materiais procedimentos de ensaios que possam avaliar as características 

de polimento dos agregados, tendo em vista a importância exercida pelo atrito na segurança 

do pavimento. MAHMOUD e MASAD (2007) apud REZAEI et al. (2009) recomendam o 

uso da análise de imagem para medir a perda de rugosidade do agregado após diferentes 

intervalos de polimento no Micro-Deval. LUCE et al. (2007) apud REZAEI et al. (2009) 

demonstraram que este método sugerido por MAHMOUD e MASAD (2007) apresentou boa 

correlação entre campo e laboratório na avaliação da resistência ao polimento, sendo portanto, 

um método interessante para se medir este parâmetro. Outro aspecto levantado é a 

procedência do agregado, pois suas propriedades mineralógicas influenciam nas 

características de polimento. Uma análise petrográfica pode ajudar a prever as características 

fundamentais do material, como foi salientado por MARQUES (2001). O quartzo e o 

feldspato são minerais mais duros e resistentes ao polimento. Estes minerais são geralmente 

encontrados em rochas ígneas como o granito, que foi o material utilizado neste estudo. Em 

contrapartida, deve-se observar que o granito apresenta uma tendência a baixa adesividade 

devido a presença de Silício em sua composição. 

Analisando-se os resultados dos ensaios e os cálculos de IFI, observou-se que existe alta 

correlação entre os ensaios de mancha de areia e drenabilidade, assim como entre os 

parâmetros de mancha de areia e F60, drenabilidade e F60, e finalmente Sp e F60 em campo. 

Ainda sobre os valores de IFI, observou-se que houve uma certa correlação entre campo e 

laboratório na perda de qualidade com o desgaste devido ao tráfego. Observou-se ainda que os 

valores de IFI em laboratório também tendem a ser superiores aos encontrados em campo. 

Desta forma, serve como um parâmetro de condições mínimas a serem atendidas. Neste 

aspecto, deve-se salientar que é preciso avaliar com cuidado o uso da Faixa C do DNIT, pois 

esta apresenta uma curva contínua e bastante densa e geralmente apresenta um maior 

consumo de ligante, o que dificulta o escoamento das águas superficiais e aumenta a 
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impermeabilização da superfície. É importante que haja esta impermeabilização, mas em 

excesso é preocupante, pois não existem poros para que a água escoe. Nas simulações em 

laboratório verificou-se que, em estágio inicial, os parâmetros de mancha de areia estão 

abaixo dos exigidos, que é de HS = 0,60mm. O IFI também apresentou-se inferior ao indicado 

em uma das misturas estudadas. Recomenda-se que F60 apresente um valor de no mínimo 

0,22 para pavimentos novos e 0,15 para pavimentos em uso e nesta pesquisa encontrou-se os 

valores de 0,19 e 0,14, respectivamente antes e após a simulação de tráfego, para a Mistura D. 

Sendo assim, deve-se atentar para este tipo de revestimento, que já é concebido de maneira 

inadequada perante o aspecto aderência pneu-pavimento. Em campo também verificou-se que 

maior parte das superfícies analisadas encontram-se abaixo dos valores mínimos de exigência 

para HS, este fato pode ser observado na Figura 4.11. Notou-se também uma certa relação 

entre o Vv das misturas e sua capacidade de drenabilidade. Ressalta-se desta forma, a 

necessidade de se questionar a utilização indiscriminada da faixa C do DNIT, pois a maior 

parte das superfícies analisadas apresentam esta concepção.  

Com relação às questões de atrito, observou-se, através da Figura 4.13, que a maior parte das 

misturas atende os mínimos exigidos. Também deve-se salientar que a mistura que apresentou 

uma parcela maior de agregados graúdos em seu traço, geralmente, demonstrou um melhor 

desempenho com relação as medidas de atrito. 

Quando se tenta relacionar campo com laboratório, encontra-se grande dificuldade, 

principalmente para as medidas de textura, pois como foi salientado, a forma de compactação 

é bastante diferente, influenciando diretamente nos resultados. Este aspecto necessita um 

aprofundamento maior. Contudo, acredita-se que se pode utilizar os ensaios em laboratório 

para relacionar comportamentos de misturas diferentes, numa espécie de ranqueamento entre 

as misturas sob o aspecto da aderência pneu-pavimento, e posteriormente tentar se realizar 

uma espécie de “calibração”, para que se consiga prever em laboratório o comportamento da 

mistura em campo. Mostrou-se ainda que este ranqueamento é válido para misturas com 

concepções diferentes, como a diferenciação entre misturas abertas e fechadas. Misturas com 

características próximas de dosagem e materiais são sensíveis a qualquer variação de medida, 

sendo portanto mais difíceis de ranquear. Também observou-se que as medidas iniciais de 

mancha de areia são válidas para este ranqueamento, mas quando se aplica a simulação de 
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tráfego não se consegue nenhum tipo de padrão. Este fato, como já foi mencionado pode ser 

explicado devido a diferente forma de compactação da mistura, pois em campo existe a 

vibração e em laboratório não. Desta forma, em um existe o tombamento dos agregados e no 

outro não e com o passar da roda de simulação as superfícies ficam mais salientes 

ocasionando um falso ganho em macrotextura.  

Outro aspecto é que as medidas do pêndulo britânico são representativas do valor de atrito e 

este por sua vez é influenciado pela forma e rugosidade dos agregados. As medidas de 

mancha de areia representam a textura do pavimento. No cálculo de IFI a medida de textura 

apresenta um peso maior que a medida de atrito.  

Verificou-se ainda que existe uma certa correlação no aspecto de atrito entre campo e 

laboratório. Entretanto, deve-se salientar que geralmente as medidas de laboratório são 

superiores devido à parcela de aderência da sapata do pêndulo com o ligante, principalmente 

no estágio inicial, antes da simulação de tráfego. Visualizou-se ainda que as condições iniciais 

do agregado investigado estão boas, sem polimentos aparentes. Contudo, mesmo as condições 

iniciais dos agregados sendo boas, encontraram-se em campo por meio do ensaio de pêndulo 

britânico, pavimentos relativamente “novos” com deficiências no parâmetro atrito. Os 

pavimentos ensaiados possuíam no máximo sete anos de tráfego na data da realização dos 

ensaios. Outro aspecto analisado foi a perda de atrito com o tempo de exposição ao tráfego, 

como observou-se na Figura 4.39. Notou-se uma tendência desta perda perante o tempo de 

tráfego. Este aspecto foi possível observar, pois a proveniência dos agregados alterou pouco 

este parâmetro. O que realmente influencia é o TMN, pois o tamanho dos agregados está 

ligado às medidas de atrito. Outro aspecto que pôde ser observado é que as misturas que 

apresentaram um TMN maior em laboratório também apresentaram um valor superior nas 

medidas de atrito. 

Ainda para os valores encontrados no laboratório, o SMA obteve um valor superior para o 

ensaio de pêndulo britânico. Talvez por este apresentar alta porcentagem de agregados 

graúdos. Contudo, mesmo em laboratório, os valores de macrotextura do SMA foram 

inferiores aos encontrados para o TSD em campo. Segundo APS (2006), quanto maior o 

tamanho dos agregados melhores são as características de resistência ao deslizamento e 



162 

melhor a macrotextura. Contudo, nos pavimentos de CCP, a autora salienta que o agregado 

miúdo possibilita as melhores características de resistência a derrapagem.  

Com um estudo mais abrangente pode-se obter um padrão de polimento em função das suas 

características mineralógicas e também em função do tipo de mistura a ser utilizada, que 

segundo REZAEI et al. (2009), pode influenciar nas contribuições da resistência a 

derrapagem na superfície do pavimento. Desta forma, este fator também pode ser previsto 

ainda na fase de projeto realizando ensaios específicos nos agregados. Entretanto, ainda é 

necessário que se faça uma maior investigação para se encontrar o padrão adequado do 

agregado a ser utilizado e como ele irá se comportar com o passar do tempo para cada tipo de 

mistura. 

5.2. CONCLUSÕES SECUNDÁRIAS  

No caso deste estudo que focou na região Nordeste, mais especificamente os estados de 

Pernambuco e da Paraíba, observou-se que as principais rodovias que cortam os dois estados 

encontram-se em situações inadequadas de segurança em relação à aderência pneu-pavimento 

se fossem exigidos os limites mínimos adotados no Manual de Restauração de Pavimentos 

Asfálticos do DNIT (2006). Alguns pontos ainda são mais críticos, pois apresentam uma falsa 

sensação de segurança devido à superfície de rolamento não apresentar grandes defeitos 

aparentes, mas apresentarem problemas na aderência pneu-pavimento. Esta constatação 

apresentou-se mais incidente na BR 230 - PB, pois as condições de rolamento são boas, mas 

com muitos problemas relacionados a macrotextura. Desta forma, quando existe precipitação 

a água não escoa corretamente e tende a proporcionar a hidroplanagem. Este fato foi 

confirmado pela PRF.  

Primeiramente foram identificados através de dados estatísticos da PRF os pontos de maiores 

ocorrências de acidentes e incidentes de algumas das principais rodovias do estado de 

Pernambuco e Paraíba. Verificou-se desta forma que dos 36 pontos analisados, 28 estavam 

abaixo dos limites mínimos exigidos para o HS, que é de 0,6mm, segundo DNIT (2006), ou 

seja, aproximadamente 78% dos pontos ensaiados estavam abaixo do limite mínimo de 

medida de textura e dois pontos apresentaram valores acima do limite sugerido. A rodovia que 
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apresentou o pior desempenho com relação à HS foi a BR 230 - PB. Cerca de 92% dos pontos 

precisam ser melhorados sob este aspecto, ou seja, acredita-se que a mistura tenha sido 

concebida de forma inadequada. Já o melhor desempenho com relação à macrotextura foi a 

BR 101 - PE em Pernambuco.  

Os valores do pêndulo britânico mostraram que houve 28 pontos dos 36 analisados, que 

estavam abaixo do limite mínimo de segurança sugerido pelo DNIT, ou seja, 

aproximadamente 78% dos pontos apresentavam-se abaixo do mínimo exigido para a medida 

de atrito do pavimento. Neste caso, a rodovia que apresentou o pior desempenho foi a BR 101 

- PE, tendo todos os valores de atrito ficado abaixo de 55. O melhor desempenho foi o da BR 

230 - PB. Mesmo assim, mais da metade dos pontos medidos estava abaixo de 55. Salienta-se 

ainda que a última intervenção que a BR 230 - PB sofreu foi em 2000, sendo, portanto, um 

pouco mais antiga que a maioria das intervenções realizadas na BR 101 - PE. Mesmo assim, 

ela apresentou um melhor desempenho com relação ao atrito, isto salienta que as 

características dos agregados utilizados exercem influencia no desempenho das mesmas. 

Neste caso constatou-se um maior TMN. 

Com relação ao IFI, 18 pontos avaliados ficaram entre bom e ótimo, o que equivale a metade 

dos pontos analisados. A outra metade restante ficou entre regular a muito ruim. Este fato se 

deve a combinação da medida de textura e atrito, pois em alguns casos mesmo uma destas 

medidas apresentando valores desfavoráveis o outro fator elevava o nível subindo assim o 

ranqueamento da qualidade de IFI. É importante analisar os dados em conjunto, pois em 

alguns casos puderam-se observar medidas abaixo do nível exigido para um dos parâmetros e 

mesmo assim o IFI apresentou valores positivos, um exemplo disto pode ser observado no 

km15 da BR 232 - PE, onde o HS ficou abaixo do mínimo sugerido, que é 0,6mm, e mesmo 

assim o IFI classificou-se como bom. Entretanto, de uma maneira geral, salvo em alguns 

casos críticos, os valores de IFI mostraram-se eficientes para representar a aderência pneu-

pavimento, sendo assim, quando se tiver uma perda na textura deve-se atentar para o atrito e 

vice-versa. 
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Figura 4.19. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para a BR 230 
- PB 

Outra análise que deve ser feita, é a correlação entre os dados de macrotextura (mancha de 

areia) e drenabilidade para os diversos tipos de pavimentos. Nas Figuras 4.20 e 4.21, observa-

se que o tipo de pavimento que possui a pior correlação é o de CCP. Isto pode ser explicado 

devido ao fato dele apresentar as medidas de macrotextura mais finas, e conforme já 

mencionado, a análise de correlação não é válida para texturas muito abertas ou muito 

fechadas. Assim, observa-se que à medida que a macrotextura vai diminuindo, a correlação 

também diminui.  

Por outro lado, quando se observa as medidas mais elevadas de macrotextura, que são as do 

TSD, nota-se uma forte correlação. Contudo, devido à pequena quantidade de pontos 

ensaiados para este tipo de pavimento, a correlação não é tão confiável. Para o restante dos 

pontos analisados, nota-se uma correlação compatível com a esperada para o tipo de 

pavimento, pois não existe uma grande dispersão dos dados para a capa de CA e o próprio 

CA, tendo em vista, como já exposto anteriormente, que com relação à aderência pneu-

pavimento estas duas superfícies não possuem distinção.  

      
Figura 4.20. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para as 

superfícies em CA 

As correlações para o TSD podem ser observadas no Apêndice B, pois existem poucos pontos 

e, portanto, não se obteve uma função representativa. 
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Com relação ao tipo de superfície, verificou-se que o TSD apresentou os melhores resultados 

do parâmetro de macrotextura. Já as medidas de atrito mostraram que alguns trechos 

executados com CA na rodovia BR 230 - PB apresentaram os melhores resultados.  

Os piores resultados apresentados com relação ao tipo de superfície, foram os de CCP. 

Contudo, os piores valores deste tipo de pavimento foram relativos à macrotextura, com 

relação ao atrito através as medidas de pêndulo britânico, os valores foram satisfatórios. 

Entretanto, como os valores de IFI estão mais ligados a medida de macrotextura, 

ocasionaram, neste caso, um decréscimo nos valores calculados.  

Outro aspecto importante é o custo dos pavimentos. Deve-se pensar em otimizar os recursos e 

aplicar corretamente os materiais mais nobres em locais de maiores exigências. Sendo, 

portanto, imprescindível o conhecimento das características das misturas e dos materiais que a 

compõe para que se tenha uma previsão de desempenho perante o parâmetro aderência pneu-

pavimento. Este conhecimento é essencial para a gerência de pavimentos. Aliado aos 

materiais deve-se analisar as questões geométricas da rodovia, pois verificou-se através da 

análise estatística que este fator tem grandes chances de influenciar na ocorrência dos 

acidentes e consequentemente na segurança viária. 

Também verificou-se a dificuldade de encontrar um modelo que correlacionasse as medidas 

de aderência pneu-pavimento com as ocorrências de acidentes, pois existem inúmeras 

variáveis que influenciam estas ocorrências, tais como hábitos dos motoristas, legislação, 

condições climáticas, condições dos veículos, dentre outras. Mas observou-se através da curva 

exponencial dos intervalos das medidas de atrito, relacionadas com as medidas de textura e 

número de ocorrência de acidentes, que a medida que o atrito e a textura aumentam, existe 

uma tendência em diminuir o número de acidentes. Esta análise é compatível com a análise 

feita por KOKKALIS e OLYMPIA (1998) para a Grécia, mostrando que mesmo com 

condições e costumes diferentes as tendências na relação entre ocorrência de acidentes com 

medidas de textura e atrito, são parecidas. Esta análise evidencia ainda mais a importância da 

aderência pneu-pavimento na segurança das estradas.
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5.3. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Sugere-se para estudos futuros: 

- A realização de ensaios em laboratório com um maior número de placas para que se consiga 

chegar a um padrão adequado de correlações para todos os parâmetros de aderência pneu-

pavimento; 

- Analisar misturas com agregados provenientes de várias jazidas e com diversos tipos de 

misturas para se conseguir um padrão de previsão de perda de atrito,  

- Propor uma forma de idealização das misturas com o intuito de prever a perda das 

capacidades de aderência pneu-pavimento;  

- Desenvolver um modelo de previsão do atrito em função das características de polimento do 

agregado; 

- Realizar ensaios de pêndulo britânico, mancha de areia e drenabilidade em campo, logo após 

a primeira ocorrência de chuva depois de um período de estiagem. Posteriormente realizar 

uma seqüência destes mesmos ensaios nos pontos anteriormente analisados no período 

chuvoso. Assim, poderá ser verificada se a afirmação dos policiais rodoviários, de que a pista 

se torna mais perigosa com relação à aderência pneu-pavimento na primeira ocorrência de 

chuva após um período longo de estiagem, tendo em vista que a superfície do pavimento fica 

contaminada por resíduos, tais como óleo; 

- Fazer estudos sobre os padrões adequados de agregados quanto ao polimento dos mesmos; 

- Utilizar a ferramenta de análise de imagem para verificar se a diferença entre a compactação 

da mistura de laboratório e campo influencia nos testes de mancha de areia e como se dá esta 

influência, e; 

- Analisar a sensibilidade para verificar a representatividade dos ensaios isolados de atrito e 

textura versus o parâmetro IFI. 
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APÊNDICE A  

RODOVIA BR 101 - PE  

km 33 

São as seguintes características do trecho: 
- há um posto da Polícia Rodoviária Federal; 
- a pista é simples, com muitas trincas na superfície de CA, mas não apresenta ocorrência 
significativa de buracos. 

Tabela Apêndice A.1. Características do trecho, km33 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção

Mancha de areia 
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

Concreto 
com capa 

de CA
1973 31,338 0,324 52,6 0,060 25,21 0,11 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Ruim 

�

Figura Apêndice A.1. Ilustração do trecho, km33 BR101 - PE 
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km49 

São as seguintes características do trecho: 
- dentro da cidade; 
- possui uma lombada eletrônica; 
- sem buracos significativos; 
- a pista é dupla e muito movimentada. 

Tabela Apêndice A.2. Características do trecho, km49 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
Intervenção 

Mancha de areia Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 29,375 0,369 46,2 0,083 30,32 0,13 

Classificação Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Regular 

�

Figura Apêndice A.2. Ilustração do trecho, km49 BR101 - PE 
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km67 

São as seguintes características do trecho: 

- próximo a cidade universitária; 
- trânsito intenso; 
- muitas trincas no pavimento e 
- a pista é dupla. 

Tabela Apêndice A.3. Características do trecho, km67 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

Concreto 
com capa de 

CA 
2001 20,500 0,757 50,5 0,232 74,40 0,26 

Classificação Média 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

�

Figura Apêndice A.3. Ilustração do trecho, km67 BR101 - PE 
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km73 

São as seguintes características do trecho: 

- dentro da Região Metropolitana de Recife (RMR); 
- trânsito intenso; 
- muitas trincas no pavimento; 
- a pista é dupla e próxima a um viaduto. 

Tabela Apêndice A.4. Características do trecho, km73 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção

Mancha de areia Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

Concreto 
com capa 

de CA 
2001 24,475 0,531 40,2 0,101 48,72 0,17 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Bom 

�

Figura Apêndice A.4. Ilustração do trecho, km73 BR101 - PE 
�
�
�
�
�
�
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km83 

São as seguintes características do trecho: 

- boa superfície de rolamento; 
- trânsito intenso; 
- trilha de roda emborrachada; 
- a pista é dupla. 

Tabela Apêndice A.5. Características do trecho, km83 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2007 28,625 0,388 45,4 0,078 32,48 0,13 

Classificação Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Regular 

�

Figura Apêndice A.5. Ilustração do trecho, km83 BR101 - PE 
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km94 

São as seguintes características do trecho: 

- boa superfície de rolamento; 
- trânsito intenso; 
- a pista é dupla e fora da cidade. 

Tabela Apêndice A.6. Características do trecho, km94 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2007 28,750 0,385 53,2 0,115 32,14 0,15 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Bom 

Figura Apêndice A.6. Ilustração do trecho, km94 BR101 - PE 
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km98 

São as seguintes características do trecho: 

- boa superfície de rolamento; 
- trânsito intenso; 
- a pista é dupla e fora da cidade. 

Tabela Apêndice A.7. Características do trecho, km98 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2007 28,950 0,380 48,8 0,064 31,57 0,14 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Regular 

�

�

Figura Apêndice A.7. Ilustração do trecho, km98 BR101 - PE 
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km114 

São as seguintes características do trecho: 

- pista antiga; 
- trânsito intenso; 
- má sinalização; 
- a pista é simples e fora da cidade. 

Tabela Apêndice A.8. Características do trecho, km114 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 19,450 0,841 35,6 0,354 83,94 0,21 

Classificação 
Medianamente 

Grossa 
Lisa - Bom 

�

�

Figura Apêndice A.8. Ilustração do trecho, km114 BR101 - PE 
�
�
�
�
�
�
�
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km132 

São as seguintes características do trecho: 

- pista antiga com muito remendo; 
- trecho em obras; 
- sem sinalização; 
- a pista é simples e fora da cidade. 

Tabela Apêndice A.9. Características do trecho, km132 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de areia 
Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 16,875 1,118 49,2 0,488 115,40 0,31 

Classificação Grossa 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

�

Figura Apêndice A.9. Ilustração do trecho, km132 BR101 - PE 
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km145 

São as seguintes características do trecho: 

- pista ruim, com muitas trincas; 
- trecho em obras e curvo; 
- sem sinalização; 
- acostamento precário; 
- a pista é simples e fora da cidade. 

Tabela Apêndice A.10. Características do trecho, km145 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 23,875 0,558 40,8 0,174 51,79 0,18 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Bom 

�

Figura Apêndice A.10. Ilustração do trecho, km145 BR101 - PE 
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km157 

São as seguintes características do trecho: 

- pista ruim, com alguns buracos; 
- trecho curvo; 
- sem sinalização; 
- a pista é simples com algumas casas próximas. 

Tabela Apêndice A.11. Características do trecho, km157 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 19,700 0,820 49,8 0,189 81,55 0,27 

Classificação 
Medianamente 

Grossa 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

Figura Apêndice A.11. Ilustração do trecho, km157 BR101 - PE 
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km161 

São as seguintes características do trecho: 

- acostamento razoável; 
- sinalização razoável; 
- a pista é simples com trincas. 

Tabela Apêndice A.12. Características do trecho, km161 BR101 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2001 20,250 0,776 52,6 0,398 76,55 0,27 

Classificação Média 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

Figura Apêndice A.12. Ilustração do trecho, km161 BR101 - PE 
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RODOVIA BR 232 - PE  

km6 

São as seguintes características do trecho: 

- acostamento ruim; 
- sinalização razoável; 
- dentro da cidade com muito movimento; 
- pista dupla com trincas e remendos. 

Tabela Apêndice A.13. Características do trecho, km6 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CCP 2002 31,625 0,318 42,8 0,088 24,52 0,10 

Classificação Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Ruim 

�

Figura Apêndice A.13. Ilustração do trecho, km6 BR 232 - PE 
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km7 

São as seguintes características do trecho: 

- sinalização razoável; 
- dentro da cidade com tráfego intenso; 
- pista dupla com trincas. 

Tabela Apêndice A.14. Características do trecho, km7 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

Concreto 
com capa 

de CA 
2002 34,625 0,266 48,8 0,025 18,62 0,08 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Ruim 

Figura Apêndice A.14. Ilustração do trecho, km7 BR 232 - PE 
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km8 

São as seguintes características do trecho: 

- pista com muitos remendos; 
- sinalização razoável; 
- dentro da cidade com tráfego intenso; 
- pista dupla. 

Tabela Apêndice A.15. Características do trecho, km8 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

Concreto 
com capa 

de CA 
2002 26,750 0,445 44,4 0,043 38,95 0,15 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Bom 

�

Figura Apêndice A.15. Ilustração do trecho, km8 BR 232 - PE 
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km9 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- sinalização boa; 
- dentro da cidade com tráfego intenso; 
- pista dupla. 

Tabela Apêndice A.16. Características do trecho, km9 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2002 22,200 0,646 45,4 0,107 61,79 0,22 

Classificação Média 
Insuficientemente 

Rugosa 
- Muito Bom 

Figura Apêndice A.16. Ilustração do trecho, km9 BR 232 - PE 
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km15 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- sinalização boa; 
- fora da cidade com tráfego intenso; 
- pista dupla em trecho curvo. 

Tabela Apêndice A.17. Características do trecho, km15 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2002 28,175 0,401 54,4 0,030 33,95 0,16 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Bom 

�

Figura Apêndice A.17. Ilustração do trecho, km15 BR 232 - PE 
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km75 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- pista dupla; 
- sinalização boa; 
- próximo a Gravatá. 

Tabela Apêndice A.18. Características do trecho, km75 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CCP 2002 40,125 0,198 58,2 0,026 10,89 0,06 
Classificação Muito Fina Rugosa - Muito Ruim 

Figura Apêndice A.18. Ilustração do trecho, km75 BR 232 - PE 
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km90 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- pista dupla; 
- trecho curvo com um retorno no centro; 
- próximo a algumas edificações. 

Tabela Apêndice A.19. Características do trecho, km90 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CCP 2002 41,000 0,189 55,2 0,019 9,87 0,06

Classificação Muito Fina 
Medianamente 

Rugosa
- Muito Ruim 

Figura Apêndice A.19. Ilustração do trecho, km90 BR 232 - PE 
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km91 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- pista dupla; 
- fora da cidade; 
- boa sinalização. 

Tabela Apêndice A.20. Características do trecho, km91 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CCP 2002 40,000 0,199 53,0 0,017 9,87 0,06

Classificação Muito Fina 
Medianamente 

Rugosa
- Muito Ruim 

�

Figura Apêndice A.20. Ilustração do trecho, km91 BR 232 - PE 
� �
�
�
�
�
�
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km110 

São as seguintes características do trecho: 

- pista em boas condições; 
- pista dupla; 
- fora da cidade; 
- boa sinalização; 
- trecho curvo e com tráfego intenso e pesado. 

Tabela Apêndice A.21. Características do trecho, km110 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CCP 2007 34,125 0,273 53,6 0,018 19,41 0,09 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Ruim 

Figura Apêndice A.21. Ilustração do trecho, km110 BR 232 - PE 
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km147 

São as seguintes características do trecho: 

- pista dupla; 
- passa pela cidade de São Caetano; 
- boa sinalização. 

Tabela Apêndice A.22. Características do trecho, km147 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

TSD 2007 32,375 0,304 48,4 0,037 22,93 0,10

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Ruim 

Figura Apêndice A.22. Ilustração do trecho, km147 BR 232 - PE 



198 

km160 

São as seguintes características do trecho: 

- pavimento em boas condições; 
- pista simples com degraus no acostamento; 
- fora de cidade; 

Tabela Apêndice A.23. Características do trecho, km160 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

TSD 2007 16,250 1,205 50,4 0,350 125,29 0,33 

Classificação Muito Grossa 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

�

Figura Apêndice A.23. Ilustração do trecho, km160 BR 232 - PE 
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km175 

São as seguintes características do trecho: 

- pavimento com trilha de roda; 
- pista simples com degraus no acostamento; 
- fora de cidade;  
- sinalização razoável. 

Tabela Apêndice A.24. Características do trecho, km175 BR 232 - PE 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

TSD 2007 15,050 1,405 60,2 0,412 148,01 0,40 
Classificação Muito Grossa Rugosa - Ótimo 
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Figura Apêndice A.24. Ilustração do trecho, km175 BR 232 - PE 
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RODOVIA BR 230 - PB   

km138 

Tabela Apêndice A.25. Características do trecho, km138 BR 230 - PB 
Antes da Curva (AC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 28,750 0,385 50,0 0,062 32,14 0,14 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Regular 

Na Curva (C) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 32,875 0,295 50,2 0,029 22,37 0,10 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Ruim 

Depois da Curva (DC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 32,000 0,311 56,2 0,022 23,73 0,11 
Classificação Fina Rugosa - Ruim 
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km115 (estaca 2195) 

Tabela Apêndice A.26. Características do trecho, km115 BR 230 - PB 
Antes da Curva (AC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 30,375 0,345 58,2 0,041 27,59 0,13 
Classificação Fina Rugosa - Regular 

Na Curva (C) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 39,250 0,207 60,4 0,043 11,92 0,06 
Classificação Fina Rugosa - Muito Ruim 

Depois da Curva (DC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 22,625 0,622 61,4 0,058 59,06 0,27 
Classificação Média Rugosa - Muito Bom 
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km67  

Tabela Apêndice A.27. Características do trecho, km67 BR 230 - PB 
Antes da Curva (AC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 28,625 0,388 48,2 0,041 32,48 0,14 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Regular 

Na Curva (C) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 25,000 0,509 58,8 0,095 46,22 0,22 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Rugosa - Muito Bom 

Depois da Curva (DC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 28,875 0,382 53,8 0,051 31,80 0,15 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Bom 
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km49  

Tabela Apêndice A.28. Características do trecho, km49 BR 230 - PB 
Antes da Curva (AC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 35,750 0,249 49,0 0,033 16,69 0,08 

Classificação Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Ruim 

Na Curva (C) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 23,250 0,589 51,2 0,099 55,31 0,22 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Muito Bom 

Depois da Curva (DC) 

Tipo de 
Pavimento 

Última 
intervenção 

Mancha de 
areia 

Pêndulo 
britânico 

Drenabilidade 
(l/s) 

IFI 

Diâm. 
Méd. 
(cm) 

HS 
(mm) 

Média BPN Sp F60 

CA 2000 24,500 0,530 48,2 0,080 48,61 0,19 

Classificação 
Medianamente 

Fina 
Medianamente 

Rugosa 
- Bom 

PS.: nos kms20, 23 e 32,1 existem sérios problemas de drenagem relatados pelos policiais. 
Quando chove a viatura fica de plantão no próprio local para evitar acidentes. Este trecho 
pode ser visualizado na Figura A.25. Neste caso a situação ainda é mais crítica, pois as 
condições de rolamento da pista são boas; sem buracos significativos e pista dupla, gerando 
uma falsa segurança ao motorista, que desenvolve uma velocidade sem que haja uma 
completa segurança com relação à aderência pneu-pavimento principalmente devido a falta de 
drenagem adequada, favorecendo assim a hidroplanagem. 
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Figura Apêndice A.25. Ilustração do trecho, km23 BR 232 - PE 
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APÊNDICE B 

        
Figura Apêndice B.1. Relação entre os ensaios de pêndulo britânico versus drenabilidade para 

a BR 101 - PE 

        
Figura Apêndice B.2. Relação entre os ensaios de pêndulo britânico versus drenabilidade para 

a BR 232 - PE 
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Figura Apêndice B.3. Relação entre os ensaios de pêndulo britânico versus drenabilidade para 

a BR 230 - PB 

  
Figura Apêndice B.4. Correlação entre BPN e F60 para a BR 101 - PE 
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Figura Apêndice B.5. Correlação entre BPN e F60 para a BR 232 - PE 

   
Figura Apêndice B.6. Correlação entre BPN e F60 para a BR 230 - PB 
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Figura Apêndice B.7. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para 
todas as misturas de laboratório 

   
Figura Apêndice B.8. Relação entre o ensaio de mancha de areia versus F60 para as duas 

placas de laboratório (CA e SMA) 
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Figura Apêndice B.9. Relação entre o ensaio de drenabilidade versus F60 para as duas placas 

de laboratório (CA e SMA) 

Figura Apêndice B.10. Relação entre Sp versus F60 para as duas placas de laboratório (CA e 
SMA) 
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Figura Apêndice B.11. Relação entre o ensaio de pêndulo britânico versus F60 para as duas 
placas de laboratório (CA e SMA) 

   
Figura Apêndice B.12. Relação entre os ensaios de mancha de areia versus drenabilidade para 

TSD 
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Figura Apêndice B.13. Correlação entre vazão (l/s) e F60 para a BR 101 - PE 

  
Figura Apêndice B.14. Correlação entre vazão (l/s) e F60 para a BR 232 - PE 
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Figura Apêndice B.15. Correlação entre vazão (l/s) e F60 para a BR 230 - PB 
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