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RESUMO 

 

A água pode chegar ao pavimento de diversas formas tais como: através da precipitação ou da 

capilaridade, em forma de vapor de água, dentre outros. O efeito deletério da água é um dos 

principais fatores responsáveis pelo desgaste de pavimentos flexíveis. No interior da estrutura, 

a água pode interferir na adesão do filme de ligante com os agregados e na coesão do próprio 

filme de ligante, agravando mecanismos de dano, tais como deformação permanente e fadiga.  

Na superfície do pavimento, a água pode gerar problemas práticos como o fenômeno da 

hidroplanagem, um dos principais causadores de acidentes em dias de chuva. Dessa forma, 

estudar o comportamento do pavimento na presença da água é de fundamental importância para 

prever o comportamento desta estrutura. Um parâmetro importante para verificar a qualidade 

do pavimento com relação ao escoamento de água é a permeabilidade do material. No Brasil 

não há uma metodologia definida para determinar o coeficiente de permeabilidade de misturas 

asfálticas. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal propor uma 

metodologia para avaliar a permeabilidade de diferentes misturas asfálticas, bem como verificar 

alguns fatores que interferem na permeabilidade das mesmas. Para isso, foram analisados três 

tipos de misturas asfálticas com diferentes Volume de vazios (Vv): duas com granulometria 

densa do tipo Areia Asfáltica - AA (7% e 9% de Vv) e Concreto Asfáltico - CA (4% e 7% de 

Vv), e uma com granulometria aberta do tipo Camada Porosa de Atrito - CPA (20% e 23% de 

Vv). Os resultados obtidos demonstram, como era esperado, que a medida que aumenta-se o 

Vv a permeabilidade tende também a aumentar. Para as misturas de granulometria densa (CA 

e AA), a influência do Vv foi mais relevante, inclusive, para a mistura do tipo CA houve 

mudança na ordem de grandeza dos valores de permeabilidade com o aumento (em média) de 

3% no Vv. Já para a mistura com granulometria aberta (CPA), os resultados de permeabilidade 

para os dois Vv avaliados foram praticamente iguais. Além disso, verifica-se que quanto maior 

o Tamanho Máximo Nominal (TMN) do agregado utilizado, maior tende a ser a permeabilidade 

da mistura asfáltica. Outro fator importante que influenciou nos resultados de permeabilidade 

foi o estado de saturação das amostras. Quanto maior a saturação, maior foi a permeabilidade 

do material. Com relação ao método de ensaio proposto, verifica-se que a ordem de grandeza 

dos valores obtidos no presente trabalho para as três misturas avaliadas são semelhantes a ordem 

de grandeza encontrada a partir do uso de outros métodos experimentais encontrados na 

literatura. Tal fato serve para comprovar a confiabilidade do método proposto. 

 

Palavras-chave: Misturas asfálticas, permeabilidade, granulometria 



 

 

ABSTRACT 

 

The water can reach the pavement in various ways such as by precipitation or capillarity in the 

form of water vapor, among others. The deleterious effect of water is a major factor responsible 

for the distresses in flexible pavements. Inside the structure, the water can interfere with 

adhesion of the binder film with the aggregate and the cohesion of the binder film itself, 

exacerbating damage mechanisms such as fatigue and permanent deformation. On the 

pavement surface, the water can cause practical problems such as the phenomenon of 

hydroplaning, a major cause of accidents on rainy days. Thus, studying the behavior of the 

pavement in the presence of water is crucial to predict the behavior of this structure. An 

important parameter to verify the quality of the pavement with respect to water flow is the 

permeability of the material. In Brazil, there is no established methodology for determining the 

coefficient of permeability of asphalt mixtures. In this context, this paper aims to propose a 

methodology to evaluate the permeability of different asphalt mixtures, as well as check some 

factors affecting the permeability of the same. For this purpose, three types of asphalt with 

different air voids (Av) mixtures were analyzed: two with dense gradation Asphalt Sand - AS 

(7% and 9% Av) and Asphalt Concrete - AC (4% and 7% Av) and one with open gradation 

Porous Friction Layer - PFL (20% and 23% Av). The results show, as expected, that the 

measure increase the Av the permeability also tends to increase. For mixtures of dense gradation 

(AC and AS), the influence of Av was more relevant, also, for mixing the AC type was change 

in the order of magnitude of permeability values with increasing (average) of 3% in Av. As for 

the mixture with open gradation (PFL), the permeability results for both Av evaluated were 

substantially equal. Moreover, it appears as the Nominal Maximum Aggregate Size (NMAS) 

of the aggregate used increases, the permeability of the asphalt mixture tends to increase. 

Another important factor that influenced the results of permeability was the degree of saturation 

of the samples. As the saturation increases, the permeability of the material also increases. 

Regarding the proposed test method, it appears that the order of magnitude of the values 

obtained in this work for the three mixtures evaluated were similar to the magnitude found in 

other experimental methods reported in the literature. This fact serves to prove the reliability of 

the proposed method. 

 

Keywords: Asphalt mixtures, permeability, gradation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática 

  

O Brasil apresenta grande parte de seu território sujeito a chuvas intensas, que têm 

como principais características a curta duração e o grande volume de água precipitado. O 

acúmulo de água sobre a superfície do pavimento é responsável por alguns problemas práticos 

encontrados nas rodovias, tais como: o fenômeno da hidroplanagem, que ocorre quando há falta 

de aderência no contato pneu-pavimento, e o efeito do “spray” de água, que surge com a 

passagem dos pneus no pavimento molhado. 

Um dos principais fatores que controla o desempenho do pavimento é a capacidade 

do revestimento de impedir que a água permaneça no interior do sistema (AL OMARI, 2004).  

O efeito deletério da água, com relação a camada de revestimento, está relacionado a perda de 

adesão entre o ligante asfáltico e os agregados (falha adesiva) e a perda de coesão dentro do 

próprio filme de ligante asfáltico (falha coesiva). Esse mecanismo (dano por umidade induzida) 

pode agravar outras formas de danos estruturais, tais como a deformação permanente e a fadiga. 

A permeabilidade é uma propriedade do material que mede a capacidade de 

percolação de um fluido por um meio poroso. Em misturas asfálticas, o fluido em estudo é a 

água. No Brasil, não há uma metodologia definida para a determinação do coeficiente de 

permeabilidade de misturas asfálticas. Na literatura existem vários estudos que propõem 

métodos para avaliar a permeabilidade nesse tipo de material (OLIVEIRA, 2003; 

NASCIMENTO, 2005; SOUZA, 2008; CHAVES, 2010) A maioria desses estudos utiliza como 

base teórica a lei de Darcy. Essa lei tem como princípio básico o fato de que o escoamento deve 

se processar em regime laminar (baixa velocidade). No entanto, alguns autores acreditam que, 

para materiais muito porosos, como as misturas asfálticas drenantes (misturas asfálticas com 

elevado Volume de vazios - Vv, podendo chegar até a 30%), a aplicação da lei de Darcy pode 

levar a inconsistências teóricas, pois o escoamento através desses materiais se processa em alta 

velocidade (AL OMARI, 2004; SOUZA, 2008).  

Os ensaios tradicionais utilizam uma coluna de água sobre o material, medindo o 

tempo de percolação da água no meio. AL OMARI (2004) afirma que a permeabilidade de 

misturas asfálticas, assim como para qualquer outro material poroso, depende das propriedades 

e das proporções dos materiais constituintes das mesmas: agregados, ligante asfáltico e Vv. 

Nesse contexto, a permeabilidade dessas misturas asfálticas é diretamente influenciada pela 
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granulometria dos agregados, pela espessura da camada de revestimento e, principalmente, pela 

distribuição, pelo tamanho e pela conectividade dos vazios dentro da mesma.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal propor um método 

para determinar o coeficiente de permeabilidade de diferentes misturas asfálticas, bem como 

analisar alguns fatores que interferem na permeabilidade dessas misturas, tais como: tipo de 

mistura asfáltica e Vv. Para isso, foi utilizado um permeâmetro para ensaio de solos, adaptado 

para as condições de ensaio em misturas asfálticas. Foram analisados três tipos de misturas 

asfálticas com diferentes Vv: duas com granulometria densa do tipo Areia Asfáltica - AA (7% 

e 9% de Vv) e Concreto Asfáltico - CA (4% e 7% de Vv), e uma com granulometria aberta do 

tipo Camada Porosa de Atrito - CPA (20% e 23% de Vv). 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Diante da problemática apresentada no tópico introdutório, o problema de pesquisa 

pode ser dividido em dois aspectos: (i) efeito da água no interior do sistema e (ii) efeito da água 

na superfície do sistema. No caso (i), o problema reside no fato de que a água no interior do 

pavimento pode agravar mecanismos de dano, como por exemplo o trincamento por fadiga e a 

deformação permanente. No caso (ii), o problema consiste nas questões práticas relacionadas 

ao escoamento da água na superfície do pavimento, como o fenômeno da hidroplanagem. 

Somado aos problemas (i) e (ii), tem-se a dificuldade de entender as propriedades dessa 

estrutura que é complexa. Esse material é um compósito heterogêneo e anisotrópico que 

apresenta distribuição, tamanho e conectividade dos vazios desconhecidos (ZHANG et al., 

2012). Além disso, as características e a proporção dos materiais constituintes, como o 

Tamanho Máximo Nominal (TMN) dos agregados e o teor de ligante asfáltico, influenciam na 

permeabilidade dos mesmos, bem como o fato do fluido percolante, a água, chegar ao 

revestimento através de diversas fontes: precipitação, capilaridade, em forma de vapor de água, 

etc.  

Além dos problemas citados no parágrafo anterior, no Brasil, não há um método 

normatizado para a determinação do coeficiente de permeabilidade em misturas asfálticas.  

Enquanto na literatura nacional a maioria dos estudos é empírica, verificando o tempo de 

percolação de uma coluna de água (geralmente 10-40 cm de água, podendo aumentar ou 

diminuir a depender do Vv da mistura avaliada), alguns estudos internacionais utilizam desde 
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equações numéricas e analíticas até técnicas de tomografia computadorizada para avaliar a 

permeabilidade desses materiais.  

Dessa forma, entender como o fluxo de água se dará nesse meio é complexo, pois 

é necessária a análise aprofundada do material em estudo, além de ferramentas experimentais e 

teóricas adequadas para se obter coeficientes de permeabilidade realistas. A importância desse 

estudo reside na possibilidade de se prever o dano provocado pelo efeito deletério da água no 

interior do revestimento, além das questões relacionadas ao escoamento e a segurança viária. 

  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do presente estudo é avaliar a permeabilidade de misturas 

asfálticas com diferentes granulometrias.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Propor um método para determinar o coeficiente de permeabilidade de misturas 

asfálticas baseado na metodologia utilizada em solos; 

b) Avaliar a permeabilidade de diferentes misturas asfálticas utilizando o método 

proposto; 

c) Avaliar o efeito do estado de saturação das amostras na permeabilidade de misturas 

asfálticas; 

d) Avaliar a influência do tipo de granulometria (aberta e densa) na permeabilidade de 

misturas asfálticas; 

e) Analisar a influência do Vv na permeabilidade de misturas asfálticas; 

f) Verificar a aplicabilidade da lei de Darcy como base teórica no cálculo da 

permeabilidade de misturas asfálticas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Misturas Asfálticas 

 

Os pavimentos asfálticos são constituídos, basicamente, da associação entre o 

ligante (Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP), os agregados e em alguns casos, aditivos. Estas 

misturas podem ser também identificadas quanto a forma de preparo das mesmas: a quente com 

o uso de CAP, ou a frio com o uso de Emulsão Asfáltica de Petróleo (EAP). As misturas 

usinadas a quente podem ser separadas quanto à distribuição granulométrica em: densas, 

abertas, contínuas e descontínuas (BERNUCCI et al., 2007). 

 

Figura 1: Faixas granulométricas representativas de misturas: densas (AA e CA); abertas 

(CPA) e descontínuas (SMA) 

 

As misturas asfálticas com graduação densa apresentam curva granulométrica 

contínua e bem graduada (Figura 1) de forma que esta proporcione um esqueleto mineral com 

baixos valores de Vv (geralmente em torno de 4% para CA e de 7% para AA). Já as misturas 

asfálticas com graduação aberta apresentam curva granulométrica uniforme (Figura 1) com 

agregados quase exclusivamente de um mesmo tamanho. A principal função de misturas 

asfálticas com granulometria aberta é a de favorecer a drenagem, pois a ausência de material 
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fino (partículas menores do que 0,075mm) proporciona uma mistura com elevado Vv (acima 

de 18%), possibilitando a percolação da água no interior da mesma. No Brasil, o principal 

exemplo de mistura drenante é a CPA. Por fim, as misturas com graduação descontínua se 

caracterizam por apresentarem curva granulométrica (Figura 1) com a proporção de material 

graúdo dominante em relação ao material de graduação intermediária e fina, de forma a ter uma 

curva granulométrica descontínua entre as peneiras de nº4 (4,76mm) e nº200 (0,075mm), 

inclusive não apresentando agregados nesta faixa de graduação. O SMA (Stone Matrix Asphalt) 

é um exemplo de mistura de graduação descontínua. 

No Brasil, é comum a utilização de misturas asfálticas a quente densas e contínuas, 

porém em outros países, como os Estados Unidos e em vários países da Europa, criou-se a 

cultura da utilização de misturas abertas e/ou descontínuas, tais como a CPA ou o SMA 

(VASCONCELOS, 2004). Como observado na Figura 1, para a composição das misturas do 

tipo AA não são utilizados agregados minerais graúdos. Esse tipo de mistura é composto, em 

geral, por agregados miúdos (areia e/ou pó de pedra), ligante asfáltico e fíler. A AA costuma 

ser empregada em rodovias com baixo volume de tráfego, e, principalmente, em regiões onde 

não há agregados graúdos. Já a mistura do tipo CA, é bastante utilizada em rodovias com alto 

volume de tráfego por esta apresentar resistência elevada. Essa mistura asfáltica, diferentemente 

da AA, apresenta em sua composição agregados de vários tamanhos (Figura 1), o que 

proporciona maior resistência a mesma, pois os agregados miúdos preenchem os espaços entre 

os agregados graúdos. 

 

2.1.1 Camada Porosa de Atrito (CPA) 

 

A necessidade de retirar o excesso de água proveniente de chuvas da superfície do 

pavimento levou aos primeiros estudos sobre misturas asfálticas de granulometria aberta na 

década de 30 nos Estados Unidos (SOUZA, 2008).  Devido a elevada capacidade de escoamento 

desses materiais, evitando assim problemas práticos como o efeito da hidroplanagem, as 

primeiras especificações para misturas abertas surgiram para pavimentos aeroportuários. A 

Federal Highway Administration (FHWA) e a Federal Aviation Administration (FAA), ambas 

norte americanas, criaram especificações para este tipo de mistura no início da década de 70.  

No Brasil, os primeiros estudos sobre misturas asfálticas drenantes foram iniciados 

pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), no início da década de 60, sendo que 

as primeiras aplicações da CPA datam de 1983 na pista do Aeroporto de Confins, em Belo 
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Horizonte, MG, e em 1987 no recapeamento da pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de 

Janeiro, RJ (BOTELHO et al., 2004).  

Os revestimentos asfálticos drenantes são geralmente colocados sobre uma camada 

impermeável, com o objetivo de evitar que a água percole para as camadas granulares. Nesse 

sistema, o dispositivo de drenagem é geralmente substituído pelo acostamento. A Figura 2 

ilustra o princípio de funcionamento dos pavimentos drenantes.  

 

Figura 2: Esquema do funcionamento de pavimentos drenantes  

 

Fonte: OLIVEIRA (2003).  

 

Segundo ALVAREZ (2009), o uso da CPA oferece diversos benefícios, 

principalmente em termos de segurança, pois este tipo de mistura reduz o efeito da 

hidroplanagem, diminui o “spray” de água, e como consequência, aumenta a visibilidade do 

motorista em dias de chuva. Além disso, este tipo de revestimento aumenta a aderência no 

contato pneu/pavimento, bem como reduz os níveis de ruído provocado pelo tráfego. 

A norma DNER-ES 386/99 define CPA como mistura asfáltica porosa (com Vv 

entre 18 e 25%) preparada em usina a quente, composta de agregados, material de enchimento 

(filer) e CAP modificado por polímero, espalhado e comprimido a quente. Nesse tipo de mistura 

(granulometria aberta) é comum utilizar-se CAP modificado com o objetivo de reduzir a 

desagregação da estrutura do material pela ausência de finos. Um teste fundamental a ser 

realizado em misturas do tipo CPA é o desgaste por abrasão Cântabro. Esse ensaio tem como 

objetivo avaliar o comportamento de misturas asfálticas quanto à perda de material. A norma 

DNER-ME 383/99 consiste na análise da massa de Corpos de Prova (CPs) de misturas asfálticas 

drenantes, submetidos ao aparelho de abrasão Los Angeles. De acordo com a DNER 386/99, 

misturas do tipo CPA devem apresentar desgaste Cântabro equivalente a no máximo 25%. 
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Dessa forma, é fundamental utilizar um CAP que proporcione coesão na estrutura da mistura, 

com o objetivo de evitar a desagregação da mesma  

A principal característica desse tipo de mistura (CPA) é o elevado Vv. Os vazios 

deste tipo de mistura asfáltica permitem a percolação da água superficial proveniente das 

chuvas, resultando num revestimento permeável. Entretanto, por apresentar elevado Vv, as 

misturas asfálticas drenantes apresentam algumas desvantagens, a principal delas é o fenômeno 

da colmatação dos poros ao longo da vida útil, o que reduz gradativamente as funções de 

drenagem e a acústica do pavimento (OLIVEIRA, 2003). A colmatação dos vazios é resultado 

do efeito compactante do tráfego, principalmente nos primeiros meses do revestimento, somado 

ao preenchimento dos vazios da mistura pela sujeira existente na pista, diminuindo a capacidade 

de escoamento do pavimento drenante. Devido a esse fato, deve-se fazer manutenções 

preventivas periodicamente (limpeza dos poros com jatos de água ou de ar), com o objetivo de 

manter as propriedades drenantes dessa estrutura. Outra desvantagem da CPA é o fato da 

mesma não apresentar função estrutural. Esse tipo de estrutura não apresenta resistência 

suficiente para suportar um alto volume de tráfego. De acordo com a DNER 386/99, misturas 

do tipo CPA devem apresentar Resistência a Tração (RT) por compressão diametral mínima de 

0,55MPa. OLIVEIRA (2003) realizou ensaios de RT e de Módulo de Resiliência (MR) em 

misturas do tipo CPA e obteve valores de MR da ordem de 1.700MPa e valores de RT da ordem 

de 0,6MPa. A título de comparação, misturas do tipo CA apresentam valores de MR entre 3.000 

a 5.000MPa, aproximadamente (BERNUCCI et al., 2007).  

 No geral, misturas do tipo CPA apresentam aproximadamente entre 80% e 85% de 

agregados graúdos no seu esqueleto mineral. Estes agregados devem ser resistentes (abrasão 

Los Angeles ≤ 30%, de acordo com a DNER-ME 035/98) para não serem quebrados durante o 

processo de compactação, pois estes estarão em contato uns com os outros e a tensão nesse 

contato tende a ser elevada durante o processo de densificação (BERNUCCI et al., 2007). De 

acordo com ALVAREZ (2009), as propriedades volumétricas (principalmente a densidade da 

mistura) constituem os principais parâmetros para a seleção de misturas do tipo CPA. Este 

mesmo autor afirma que o Texas Transportation Institute (TTI), frequentemente, especifica 

uma faixa de densificação que varia de 82% a 78% para misturas asfálticas do tipo drenante, 

para isso, as amostras devem ser compactadas com 50 giros (baixo volume de tráfego) 

utilizando o Compactador Giratório Superpave (CGS). Um baixo nível de compactação (50 

giros) também torna-se necessário para evitar a quebra do material, já que, como apresentando 
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anteriormente, esse tipo de mistura apresenta esqueleto mineral com mais de 80% composto 

por agregado graúdo. 

 

2.2 Permeabilidade 

 

Na maioria das rodovias do país, os sistemas de drenagem nem sempre estão 

preparados para o grande volume de água precipitado nas chuvas. Boa parte dos projetos não 

prevê a infiltração da água para o interior do pavimento. Desde problemas práticos, como o 

fenômeno da hidroplanagem, até problemas estruturais, como o agravamento da deformação 

permanente e do trincamento por fadiga, podem ser causados pelo acúmulo de água nos 

pavimentos. Dessa forma, torna-se interessante avaliar a permeabilidade da camada de 

revestimento tentando buscar soluções para evitar o acúmulo de água nessas estruturas. 

A permeabilidade de um material poroso é definida como a capacidade deste em 

transportar um fluido através dos seus vazios quando sujeito a pressão (AL OMARI, 2004). O 

fluido em estudo geralmente é a água, no entanto, existem estudos, como o de ELLIS e 

SCHMIDT (1960), que usaram o ar sobre pressão para avaliar a permeabilidade de misturas 

asfálticas. A permeabilidade de qualquer material poroso está diretamente relacionada com as 

características dos materiais que o constituem, bem como com as características do fluido 

percolante.  

Em relação aos materiais que compõem a mistura asfáltica, fatores como a forma 

dos agregados podem afetar a permeabilidade da mesma. Agregados angulares promovem 

maior intertravamento e atrito entre si, proporcionando uma estrutura interna mais rígida, 

diminuindo os espaços vazios no interior do revestimento. Como consequência, estes podem 

diminuir a permeabilidade da mistura asfáltica através da redução dos vazios interconectados 

no interior do material. Nesse contexto, o modo como os componentes da mistura asfáltica se 

organizam no interior da estrutura é fundamental para determinar a permeabilidade da mesma, 

pois estes definem o tamanho, a quantidade e a distribuição dos vazios. Segundo AL OMARI 

(2004), além dos materiais constituintes, a permeabilidade de misturas asfálticas é influenciada 

pelo processo de compactação, e por algumas propriedades geométricas do pavimento, como a 

espessura da camada de revestimento. Este mesmo autor afirma ainda que os fatores citados 

anteriormente afetam a permeabilidade porque alteram a distribuição de vazios em termos de 

tamanho, de conectividade e de distribuição dos mesmos. 
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2.2.1 Permeabilidade e a Relação com o Dano por Umidade 

 

O dano provocado pela umidade no interior do pavimento pode diminuir a 

durabilidade da estrutura (O´FLAHERTY, 2002). São vários os estudos que verificaram o 

comportamento de misturas asfálticas na condição seca e após ciclos de condicionamento 

(KASSEM et al., 2006; ARAMBULA et al., 2007; RIBEIRO et al., 2011), com o objetivo de 

entender o efeito deletério da água no comportamento estrutural do material. O ciclo de 

condicionamento é um procedimento que tem como objetivo induzir umidade na mistura 

asfáltica para simular o que ocorre em campo. Na literatura internacional existem diversos 

estudos que tentam correlacionar parâmetros de umidade (tais como a sucção e a difusão da 

água) com o agravamento de danos estruturais, como o trincamento por fadiga. Nesse contexto, 

a permeabilidade também pode ser um parâmetro indicado para ajudar a prever o 

comportamento de misturas asfálticas quando na presença de água.  

KASSEM et al. (2006) mediram experimentalmente a sucção de água em misturas 

asfálticas e correlacionaram essas medidas com o dano por umidade. O dano foi avaliado por 

meio do ensaio de vida de fadiga conduzido a tração indireta. A Figura 3 apresenta os resultados 

obtidos nesse estudo, sendo que as misturas asfálticas avaliadas possuíam Vv de 

aproximadamente 4% (± 0,1) e os agregados utilizados eram de origem calcária.  

  

Figura 3: Relação entre o dano por umidade e a sucção total (adaptado de KASSEM et al., 

2006) 
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No eixo Y, o parâmetro N refere-se ao número de ciclos necessários até a ruptura 

do material em um ensaio a tração indireta para amostras na condição seca e após o ciclo de 

condicionamento. O eixo X representa a sucção total para diferentes quantidades de água 

presente na amostra. Um aumento no eixo Y indica menor susceptibilidade ao dano por umidade 

induzida, pois a medida que o Númido aumenta, este fato indica que a amostra suportou (mesmo 

depois do condicionamento) um maior número de ciclos de carregamento antes da ruptura. Em 

relação a sucção total, verifica-se que esse parâmetro aumenta com a diminuição da quantidade 

de água na amostra, pois quanto maior a quantidade de vazios preenchidos com água, menor 

deve ser a sucção. Ainda avaliando os resultados, verifica-se que há uma relação parabólica 

entre os dados, indicando que existe uma sucção máxima que fornece dano mínimo. Também 

observa-se que a relação Númido/Nseco apresenta valores acima de 1. Quando essa relação 

apresenta valores acima de 1, os resultados deixam de fazer sentido, pois indica que a resistência 

do material foi melhor quando o mesmo foi submetido ao processo de condicionamento. Tal 

fato, do ponto de vista físico não faz sentido. Entretanto, segundo os autores esse resultado 

hipotético pode ser explicado pela elevada energia adesiva de ligação que os agregados 

calcários apresentaram nesse estudo.  

ARAMBULA et al. (2007) estudaram a influência da distribuição dos vazios na 

susceptibilidade ao dano por umidade em misturas asfálticas. Nesse estudo foi utilizado o 

processo de análise de imagens (tomografia por Raio-X) para verificar a distribuição e a 

conectividade dos vazios nas amostras. O dano por umidade foi avaliado utilizando a teoria da 

mecânica da fratura e a taxa de crescimento do dano por número de ciclos de carregamento.  

Neste citado trabalho dois tipos de mistura asfáltica foram avaliados. As misturas 

asfálticas do tipo A (A1 e A2) e as misturas asfálticas do tipo B (B1 e B2). Esses dois tipos de 

misturas asfálticas foram preparados usando duas curvas granulométricas distintas, dois 

ângulos de compactação (1,25º e 2,5º) no CGS, e também algumas amostras tiveram a base e o 

topo cortados com o objetivo de verificar o comportamento do Vv no centro das amostras. Os 

agregados utilizados, bem como o TMN (12,5mm), foram os mesmos para ambas as misturas 

asfálticas. A distribuição dos vazios no interior das amostras foi verificada a partir do uso de 

tomografia computadorizada e da análise de imagens.  

Nesse contexto, as misturas do tipo A apresentaram Vv de 7% (±0,4) e teor de 

ligante de projeto de 5,3%, sendo que a diferença entre as amostras A1 e A2 é apenas a 

distribuição dos vazios no interior da estrutura. Dessa forma, a mistura do tipo A1 tem 

distribuição de vazios uniforme, enquanto a mistura do tipo A2 apresenta maior quantidade de 
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vazios na superfície, sendo que a medida que a profundidade aumenta, os vazios vão se 

tornando mais uniforme. Já a mistura do tipo B também tem Vv de 7% (±0,4) e teor de ligante 

de projeto de 6,1%, sendo que a mistura B1 (teve a base e o topo cortados) apresenta 

comportamento semelhante aquele encontrado para a mistura A1 e a mistura B2 apresenta 

comportamento semelhante aquele encontrado para a mistura A2. Os resultados obtidos para as 

duas misturas (A e B) são apresentados na Figura 4.  

 

Figura 4: Relação entre a raio médio de trincamento na condição úmida (Iúm) e na condição 

seca (Iseco) para 1.000 ciclos de carregamento em função do tamanho médio dos vazios 

(adaptado de ARAMBULA et al., 2007) 

 

 

No eixo Y, o parâmetro I é obtido a partir do uso da teoria da mecânica da fratura. 

Esse fator indica o raio médio de trincamento de uma mistura para um determinado ciclo de 

carregamento. Quanto maior o valor de I maior é o dano na estrutura. Dessa forma, a medida 

que a relação Iúm/Iseco aumenta, também aumenta a susceptibilidade da mistura com relação ao 

dano por umidade, pois valores de Iúm elevados indicam que o raio médio de trincamento foi 

elevado. Esses resultados também mostram que existe uma faixa de tamanho médio de vazios 

que minimiza os efeitos da umidade na mistura. Para o intervalo de 0,75mm até 0,85mm a 

susceptibilidade ao dano por umidade diminui. No geral, as misturas asfálticas A2 e B2 são as 

mais sensíveis ao dano por umidade.  
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Apesar do Vv ser o mesmo para todas as amostras avaliadas, as misturas asfálticas 

do tipo 2 (A2 e B2) apresentam maior quantidade de vazios na superfície, indicando que a água 

teve maior facilidade de penetrar no interior dessas amostras quando comparadas às amostras 

da mistura asfáltica do tipo 1 (A1 e B1), que apresentam distribuição de vazios uniforme em 

toda a espessura da amostra. Tal fato demonstra a influência da distribuição dos vazios no dano 

provocado pela presença da água. 

 

2.3 Lei de Darcy 

 

No estudo sobre escoamento em meios porosos, a referência mais antiga é a do 

engenheiro francês Henri Darcy que data de 1856 (PINTO, 2002). As premissas básicas dos 

estudos de Darcy são: 

 

a) Regime laminar de escoamento (baixa velocidade); 

b) Material na condição saturada; 

c) Fluxo perpendicular à seção transversal do CP; 

d) Escoamento influenciado pela viscosidade (µ) do permeante. 

 

A condição saturada surge da necessidade de se manter o fluxo constante. Na 

condição não saturada, as bolhas de ar constituem obstáculos ao fluxo de água (PINTO, 2002). 

Segundo HUNTER e GORDON (2005), o ensaio de permeabilidade em misturas asfálticas só 

deve iniciar quando as condições de fluxo constante forem estabelecidas. Na situação de fluxo 

constante, a superfície encontra-se saturada. Além das propriedades do material, a 

permeabilidade depende das propriedades do permeante, principalmente da viscosidade do 

mesmo. Em laboratório, há controle da temperatura ambiente, então, a influência da viscosidade 

da água pode ser desprezada.  

 

2.3.1 Determinação do Coeficiente de Permeabilidade (K) 

 

A determinação do coeficiente de permeabilidade (K) em laboratório segue dois 

tipos de procedimentos com relação ao carregamento utilizado: constante e variável (PINTO, 

2002).  No ensaio de carga constante, o gradiente hidráulico é mantida constante sobre a 
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superfície do material, e o coeficiente de permeabilidade (K) é calculado de acordo com 

Equação 1. 

 = �ℎ� (1) 

 

Onde: 

K = coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica (cm/s); 

Q = vazão medida (cm³); 

L = altura do CP na direção do fluxo (cm); 

A = área da seção transversal do CP (cm²); 

h = carga hidráulica (cm); 

t = tempo decorrido do ensaio. 

 

Já no ensaio de carga variável, a carga hidráulica é medida num instante inicial (t0) 

e, em seguida, em um instante qualquer (t). O coeficiente de permeabilidade é calculado de 

acordo com a Equação 2. 

 = , ��∆� ��� ℎℎ  
                                                                  (2) 

 

 

Onde: 

K = coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica (cm/s); 

a = área da seção transversal do tubo (cm²); 

L = altura do CP na direção do fluxo (cm); 

A = área da seção transversal do CP (cm²); 

∆t = variação do tempo entre as cargas hidráulicas final e inicial (s); 

h0 = carga hidráulica inicial (cm); 

h1 = carga hidráulica final (cm). 

 

Como será melhor apresentado posteriormente, são vários os fatores que podem 

interferir na permeabilidade de misturas asfálticas (teor de CAP, Vv, espessura da camada de 

revestimento, dentre outros). O´FLAHERTY (2002) classificou a permeabilidade de misturas 
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asfálticas de acordo com os valores do K, como mostrado na Tabela 1. O citado autor ainda 

afirma que para misturas asfálticas porosas utilizadas no Reino Unido, os valores de 

permeabilidade estão entre 0,5×10-1cm/s e 3,5×10-1cm/s. 

 

Tabela 1: Classificação de misturas asfálticas em termos da permeabilidade das mesmas 

(adaptado de O´FLAHERTY, 2002) 

K (cm/s) PERMEABILIDADE 

1×10-8 Impermeável 

1×10-6 Praticamente impermeável 

1×10-4 Drenagem baixa 

1×10-2 Drenagem razoável 

1×10-1 Drenagem alta 
 

 

Em relação aos valores de permeabilidade para misturas asfálticas, o National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP, 2004) recomenda o valor de 125×10-5 cm/s 

como máxima permeabilidade para misturas asfálticas. Em resumo, esse citado estudo avaliou 

a permeabilidade de sete diferentes misturas asfálticas compactadas em campo e em laboratório, 

e verificou que as misturas asfálticas com granulometria graúda (coarsed-graded-mix) 

apresentam valores de K superiores ao recomendado quando o Vv é superior a 8%. Já para as 

misturas asfálticas compostas por agregados de granulometria miúda (fine-graded-mix), esse 

limite não é ultrapassado, mesmo para Vv de até 10%. A Tabela 2 apresenta os resultados de 

permeabilidade obtidos nesse citado estudo.  

 

Tabela 2: Valores de permeabilidade para misturas asfálticas com diferentes granulometrias 

(adaptado de NCHRP, 2004) 

Mistura 
TMN 
(mm) 

Granulometria 
Vv no campo 

(%) 
K de campo 
(10-5 cm/s) 

K do laboratório 
(10-5 cm/s) 

1 9,5 Miúda 6,8 a 8,8 1 a 28 1 a 35 

2 9,5 Graúda 9,0 a 12,6 14 a 632 107 a 1.070 

3 9,5 SMA 7,7 a 12,6 110 a 651 29 a 168 

4 12,5 SMA 4,1 a 17,9 3 a 1.778 0,1 a 5.850 

5 19,0 Miúda 5,7 a 9,5 38 a 161 1 a 77 

6 19,0 Graúda 5,3 a 9,8 10 a 1.760 1 a 141 

7 19,0 Graúda 4,8 a 15,2 72 a 3.030 0 a 1.203 
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No geral, observando os resultados apresentados na Tabela 2, verifica-se que a 

medida que aumenta-se o TMN utilizado, o valor do K também aumenta. Em relação a 

granulometria utilizada, as misturas asfálticas com granulometria graúda apresentam valores de 

K superiores se comparadas às misturas asfálticas com granulometria miúda para o mesmo 

TMN avaliado. Posteriormente, serão avaliados, com maior detalhe, os diversos fatores que 

interferem na permeabilidade de misturas asfálticas.   

 

2.3.2 Condição Anisotrópica 

 

A condição anisotrópica de certos materiais faz com que o coeficiente de 

permeabilidade não seja o mesmo nas duas direções (horizontal e vertical). As misturas 

asfálticas são materiais anisotrópicos (ZHANG et al., 2012), portanto, este é um material que 

pode apresentar comportamento diferente nas direções vertical e horizontal. 

OLIVEIRA (2003) realizou ensaios para verificar a permeabilidade nas direções 

horizontais e verticais em misturas asfálticas do tipo CPA. Este autor realizou o ensaio em três 

CPs para cada mistura asfáltica avaliada contendo o teor de projeto de ligante asfáltico 

equivalente a 4%, sendo utilizado ligante asfáltico modificado com 4% de SBS (estireno – 

butadieno – estireno) em massa. As duas misturas asfálticas foram dosadas segundo a 

metodologia Marshall, seguindo a especificação de serviço DNER-ES 386/99, sendo que a 

diferença entre as faixas granulométricas IV e V é a quantidade de material fino (abaixo da 

peneira de Nº4), de acordo com Figura 5.   

 

Figura 5: Faixas granulométricas IV e V (DNER 386/99) 
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Com uma proporção maior de finos, a mistura asfáltica na faixa V tende a ter menos 

vazios quando comparada a mistura asfáltica na faixa IV. OLIVEIRA (2003) obteve um Vv 

médio de 22% para a mistura asfáltica na Faixa IV, enquanto que a mistura asfáltica asfáltica 

na Faixa V apresentou Vv médio de 18%. Em relação aos agregados utilizados, as duas misturas 

asfálticas são compostas por agregados calcários dolomíticos, provenientes da mesma pedreira. 

O índice de forma obtido de acordo com o método de ensaio DNER 086/94 foi de 0,2 (abaixo 

de 0,5), fato que caracteriza o agregado graúdo como lamelar. Os resultados de permeabilidade 

obtidos neste estudo são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultados dos ensaios para obtenção dos valores de permeabilidade vertical e 

horizontal obtidos por OLIVEIRA (2003) 

Faixa Granulométrica Mistura Vv (%) Permeabilidade K (cm/s) 

Faixa IV 22 
Vertical 0,45 

Horizontal 0,63 

Faixa V 18 
Vertical 0,39 

Horizontal 0,60 
 

 

Observa-se que os resultados referentes a permeabilidade na direção horizontal 

foram superiores (39% e 55% para as misturas asfálticas enquadradas nas faixas IV e V, 

respectivamente) se comparados aqueles encontrados para a permeabilidade na direção vertical.  

De acordo com o autor, isso pode ser explicado pelo fato dos agregados utilizados serem 

lamelares, o que favorece a anisotropia na estrutura da mistura, com uma tendência de 

acomodação dos lados de dimensão maior dos agregados na posição horizontal, o que faz com 

que a água percorra um caminho maior na direção vertical se comparada a direção horizontal.  

Quando os resultados de permeabilidade (tanto na vertical quanto na horizontal) 

entre as duas faixas (IV e V) foram comparados, verifica-se que a mistura asfáltica enquadrada 

na faixa IV apresenta maiores valores de permeabilidade (17% superiores na direção vertical e 

5% superiores na direção horizontal). Tal fato pode ser explicado pela quantidade de vazios, 

pois a mistura asfáltica enquadrada na faixa IV apresenta 4% de vazios (em média) a mais se 

comparada a mistura asfáltica enquadrada na faixa V. 

No intuito de estabelecer um paralelo entre o comportamento de misturas asfálticas 

drenantes compostas por agregados calcários de composições mineralógicas distintas (dolomita 
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e calcita), OLIVEIRA (2003) comparou os resultados apresentados na Tabela 3, com aqueles 

obtidos por BOTELHO & SANTOS FILHO (2002), sendo que a mistura avaliada por esses 

autores também se enquadra na faixa IV do DNER-ES 386/99 e apresenta Vv de 20%, porém 

esta é composta por agregados de origem mineralógica calcária calcítica. Os resultados obtidos 

são apresentados na Figura 6.  

 

Figura 6: Comparação entre os valores de permeabilidade vertical e horizontal encontrados por 

BOTELHO E SANTOS FILHO (2002) e OLIVEIRA (2003) (adaptado de OLIVEIRA, 2003) 

 

 

Observando os resultados obtidos por BOTELHO E SANTOS FILHO (2002), 

verifica-se que a permeabilidade horizontal é quase três vezes maior se comparada a 

permeabilidade vertical. Vale ressaltar que o método de ensaio utilizado para a determinação 

da permeabilidade das três misturas asfálticas apresentadas na Figura 6 é o mesmo. Tal método 

será apresentado posteriormente.  

OLIVEIRA (2003) também calculou a permeabilidade equivalente (Keq) das 

misturas asfálticas apresentadas na Figura 6, por meio da Equação 3. Esse citado autor 

demonstrou que o coeficiente de permeabilidade equivalente (ou efetiva) é a média geométrica 

dos coeficientes de permeabilidade horizontal e vertical. Dessa forma, os valores de 

permeabilidade equivalente obtidos por OLIVEIRA (2003) são apresentados na Tabela 4. 
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Onde: 

Keq = permeabilidade equivalente; 

Kh = permeabilidade horizontal; 

Kv = permeabilidade vertical. 

 

Tabela 4: Comparação entre os valores de permeabilidades equivalentes para diferentes 

misturas asfálticas (adaptado de OLIVEIRA, 2003) 

Referência 
CAP 
(%) 

Vv  
(%) 

Kh 
(cm/s) 

Kv 
(cm/s) 

Keq 
(cm/s) 

BOTELHO E SANTOS FILHO (2002) 
4,0 

20,0 0,74 0,26 0,44 
Faixa IV (OLIVEIRA, 2003) 22,0 0,63 0,45 0,53 
Faixa V (OLIVEIRA, 2003) 18,0 0,60 0,39 0,47 

 

  

Observando os resultados apresentados na Tabela 3, verifica-se que a Keq para as 

misturas asfálticas IV e V avaliadas por OLIVEIRA (2003) são superiores aos valores obtidos 

por BOTELHO E SANTOS FILHO (2002), 20% superior para a mistura asfáltica IV e 7% 

superior para a mistura asfáltica V. Segundo OLIVEIRA (2003), a Keq superior para a mistura 

asfáltica enquadrada na faixa IV se justifica pela quantidade de vazios (22%) dessa mistura 

asfáltica.  

 

2.3.3 Regime de Escoamento 

 

De acordo com PORTO (2006), o regime de escoamento de um fluido em meio 

poroso é influenciado pela força de inércia da massa fluida e pela força viscosa, esta por sua 

vez é devido a viscosidade do fluido. O número de Reynolds (Rey) representa a relação entre a 

força de inércia e a força viscosa. Este número adimensional é expresso pela Equação 4. 

    �� = ����                                                                                                                            (4) 

 

Onde: 

ν = velocidade de fluxo (m/s); 

ρ = densidade do fluido; 

L = longitude na direção do fluxo (m); 

µ = viscosidade do fluido (kg/m.s). 
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Para o mesmo fluido e o mesmo material poroso, as mudanças de velocidade são 

funções do gradiente de pressão aplicado na direção do fluxo, como ilustrado na Figura 7.  A 

parte linear da curva representa a região onde o Rey é pequeno, sendo a força viscosa 

predominante sobre a força de inércia (AL OMARI, 2004). A velocidade que limita os dois 

tipos de escoamento (laminar e turbulento) denomina-se velocidade crítica (Vc).  

 

Figura 7: Relação entre o gradiente hidráulico e a velocidade (adaptado de AL OMARI, 2004) 

 

Nas referências pesquisadas no presente estudo, não foram encontrados valores de 

referência para o Rey de misturas asfálticas. AL OMARI (2004) menciona que a linearidade 

entre o gradiente hidráulico (i) e a velocidade deve ser verificada experimentalmente em 

laboratório para cada mistura asfáltica avaliada, pois cada mistura asfáltica apresenta estrutura 

interna diferente. No entanto, verificando os resultados dos diversos trabalhos analisados na 

presente pesquisa, observa-se que a Vc para misturas asfálticas seria da ordem máxima de 10-

3cm/s, a depender do tipo, das características das misturas asfálticas e do valor do (i) analisado. 

Sabendo que, de acordo com a lei de Darcy, a velocidade de percolação (v) é calculada pela 

multiplicação do K pelo (i), quanto menor o valor do (i), menor será a velocidade do fluido no 

meio, tornando o fluxo laminar.  

Dessa forma, em misturas asfálticas de baixa permeabilidade (menores do que 10-

3cm/s), o escoamento laminar pode ser garantido, a depender do gradiente utilizado, entretanto, 

em misturas asfálticas drenantes, projetadas com alto Vv, podendo chegar até 30%, o regime 

laminar pode não ser garantido, pois a v é elevada (da ordem de 10-1cm/s ou superior). Portanto, 

a aplicação da lei de Darcy em misturas asfálticas drenantes pode ser teoricamente 

inconsistente. OLIVEIRA (2003), SILVA (2005) e SOUZA (2008) avaliaram 
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experimentalmente o escoamento de misturas asfálticas do tipo CPA, e concluíram que o regime 

de escoamento é indefinido ou não caracterizado devido a velocidade de escoamento (obtiveram 

valores da ordem de 10-1 cm/s). PINTO (2002) estudou vários tipos de solos, e indica que para 

pedregulhos e algumas areias grossas, velocidades de escoamento maiores ou iguais a 10-1cm/s 

tornam o fluxo turbulento. 

 

2.4 Métodos para Avaliação da Permeabilidade em Misturas Asfálticas 

 

Os métodos utilizados para a determinação do K em misturas asfálticas vão desde 

simples aplicações empíricas até o uso de métodos sofisticados que utilizam o processamento 

digital de imagens obtidas através do uso de tomografia computadorizada. A seguir serão 

apresentados alguns métodos, encontrados na literatura nacional e internacional.  

 

2.4.1 Métodos Experimentais 

 

OLIVEIRA (2003) desenvolveu um equipamento similar ao desenvolvido pela 

Swiss Federal Laboratories for Materials Testing Research, seguindo as especificações 

européias para misturas asfálticas drenantes. O equipamento possibilita a avaliação da 

permeabilidade horizontal e vertical durante um ensaio de carga variável (Figuras 8a e 8b). 

 

Figura 8: Métodos de ensaio para a determinação da permeabilidade vertical (a) e horizontal 

(b) de misturas asfálticas (OLIVEIRA, 2003) 

  

(a) Esquema do ensaio de permeabilidade 

vertical  
(b) Ensaio de permeabilidade horizontal 
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No ensaio de permeabilidade vertical, a lateral do CP é impermeabilizada com uma 

manta de silicone, de modo que o fluxo ocorra somente na vertical (Figura 8a). Já no ensaio de 

permeabilidade horizontal, a base do CP é impermeabilizada, de modo que seja possível 

verificar a capacidade de percolação da água pela lateral do mesmo (Figura 8b). Nesse estudo 

foram avaliadas misturas do tipo CPA. Os resultados de permeabilidade horizontal 

apresentaram-se superiores (cerca de 45%) se comparados aqueles encontrados para a 

permeabilidade vertical.  

NASCIMENTO (2005) utilizou a metodologia comumente adotada para a 

determinação da permeabilidade em solos como base para a determinação da permeabilidade 

em misturas asfálticas. O ensaio foi realizado sem a impermeabilização lateral do CP, sendo 

utilizado como permeâmetro o mesmo cilindro onde a mistura asfáltica foi compactada (Figura 

9). Foram estudadas duas misturas asfálticas do tipo CA, uma com Vv de 4% e outra com Vv 

de 12%.  

 

Figura 9: Método de ensaio para determinação da permeabilidade de misturas asfálticas 

proposto por NASCIMENTO (2005). (a) Vista do permeâmetro aberto com o CP interno e (b) 

Permeâmetro fechado junto ao sistema de entrada de água (cilindros graduados) 

  

(a)  (b)  

 

A mistura asfáltica com Vv de 4% tinha relação t/TMN (espessura do CP/ TMN do 

agregado) igual a três, enquanto que a mistura asfáltica com Vv de 12% tem relação t/TMN 

igual a 4,7.  O resultado de permeabilidade obtido nesse estudo foi de 1,7×10-5cm/s para a 

mistura asfáltica com Vv de 4% e 3,4×10-5cm/s para a mistura asfáltica com Vv de 12%. 

Verifica-se que mesmo com a diferença entre os Vvs das misturas asfálticas (8% a mais de 
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vazios), os resultados de permeabilidade estão na mesma ordem de grandeza (10-5cm/s). Tal 

fato pode ser explicado pela relação t/TMN, pois a mistura asfáltica com Vv de 12% apresenta 

relação t/TMN 56% maior se comparada aquela encontrada para a mistura asfáltica com Vv de 

4%, evidenciando a influência desse parâmetro na permeabilidade. Diante dos resultados 

obtidos, o autor deste estudo acredita que a permeabilidade pode ser mais influenciada pela 

granulometria da mistura asfáltica e a espessura da camada do que pelo percentual de vazios da 

mesma.  

SOUZA (2008) desenvolveu um aparelho denominado de “gotejador”. O 

equipamento foi idealizado para avaliar, de forma mais realista, a capacidade de escoamento da 

água em camadas asfálticas drenantes. Utilizando este equipamento, o autor realizou ensaios 

com cargas constante e variável (Figura 10a), além de propor um método para simular chuvas 

intensas (Figura 10b). Nesse estudo, entre outras observações, o citado autor verificou 

inconsistência teórica ao aplicar uma elevada (acima de 100 cm) coluna de água em misturas 

asfálticas drenantes, pois o escoamento se processou em regime turbulento (não coerente com 

a lei de Darcy), superestimando a permeabilidade do material. O autor ainda verificou que no 

ensaio com o uso da chuva simulada, quanto menor for a lâmina d´água e quanto menos 

permeável for a mistura asfáltica, a aplicação da lei de Darcy torna-se mais coerente.  

 

Figura 10: Método de ensaio para a determinação da permeabilidade de misturas asfálticas 

proposto por SOUZA (2008): (a) Equipamento utilizado no ensaio de permeabilidade e (b) 

Equipamento utilizado para simular chuvas intensas 

  

(a)  (b)  
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Dentre os métodos de ensaio estudados neste trabalho, a metodologia mais 

simplificada para avaliar a permeabilidade em misturas asfálticas foi proposta por CHAVES 

(2010). Esse autor estudou a permeabilidade de misturas asfálticas do tipo AA utilizando uma 

proveta sem fundo fixada na amostra com o uso da parafina (Figura 11), verificando o tempo 

de escoamento da água. Apesar de ser um método bastante simplificado, CHAVES (2010) 

estudou uma mistura (AA) com granulometria do tipo densa, enquanto a maioria dos outros 

estudos citados anteriormente estudou somente misturas asfálticas drenantes (granulometria 

aberta). Nesse estudo, o autor obteve valores de permeabilidade da ordem de 10-3cm/s para 

misturas com Vv de aproximadamente 20%. O mesmo concluiu que é necessário algum 

procedimento para tentar diminuir esse valor de permeabilidade das misturas asfálticas para 

evitar o dano possivelmente provocado pela água. 

 

Figura 11: Método de ensaio para a determinação da permeabilidade de misturas asfálticas 

proposto por CHAVES (2010) 

  

 

WILLIAMS et al. (2010) utilizaram a ASTM PS-129 (2001) para o cálculo da 

permeabilidade de misturas asfálticas. Essa norma permite que o ensaio seja realizado tanto 

com carga constante quanto com carga variável, utilizando um permeâmetro de parede flexível 

que permite o controle da saturação da amostra durante o ensaio, pois o sistema é fechado e 

ligado a uma bomba de vácuo com controle de pressão. Além disso, o método descrito nessa 

citada norma assume a lei de Darcy como base para o cálculo do (K). A Figura 12 apresenta o 

esquema para o ensaio com carga variável.  
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Figura 12: Permeâmetro de carga variável utilizado por WILLIAMS et al. (2010), de acordo 

com a ASTM PS-129 (2001) 

 

 

WILLIAMS et al. (2010) realizaram ensaios em misturas asfálticas com três 

diferentes TMN (19,0mm; 12,5mm e 9,5mm), e observou que a permeabilidade é diretamente 

proporcional ao TMN utilizado. Esses mesmos autores obtiveram valores médios de 

permeabilidade da ordem de 2,7×10-5cm/s para misturas asfálticas densas com Vv variando de 

6,5% a 10%.  

 

2.4.2 Métodos Analítico-Experimentais 

 

De acordo com BEAR (1972) apud AL OMARI (2004), a permeabilidade (K) de 

qualquer material poroso pode ser expressa através da Equação 5. 

 

K= f(n)×C×Ds²                                                    (5) 

 

Onde: 

f(n) = função da porcentagem de vazios no meio poroso; 

C = fator que representa a distribuição dos vazios; 

Ds = tamanho médio das partículas. 

 

A dificuldade em aplicar esse modelo para misturas asfálticas reside na 

complexidade em se determinar os parâmetros internos da mistura asfáltica, como a distribuição 
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dos vazios e o diâmetro médio das partículas. Para o parâmetro Ds, por exemplo, AL OMARI 

(2004) afirma que a estrutura interna de misturas asfálticas inclui uma vasta gama de tamanhos 

de agregados em comparação com outros materiais porosos, tais como solos e rochas. Por esse 

motivo, é difícil representar o efeito de todas as granulometrias de agregados presentes na 

mistura asfáltica em um único valor.  

Devido a dificuldade de encontrar esses parâmetros internos da mistura asfáltica, 

na literatura internacional é comum encontrar estudos mais sofisticados que utilizam técnicas 

de tomografia computadorizada para determinar a permeabilidade desses materiais. AL 

OMARI (2004) utilizou o processamento digital de imagens para verificar a distribuição de 

vazios no interior da amostra, correlacionando analiticamente essa distribuição com a 

permeabilidade do material. Este mesmo autor também utilizou a Equação 6 para tentar estimar 

a permeabilidade (K) de misturas asfálticas. 

 k =  Ĉ n³−n ²
[Ds +GsWb−Wb ] γ

µ
                                                                                        (6) 

 

Onde: 

Ĉ = coeficiente empírico que inclui o efeito da forma dos vazios e da saturação (adimensional); 

n = percentagem de vazios (%); 

Ds = diâmetro médio dos agregados (m); 

Gs = massa específica da parte sólida (agregados) da mistura (kg/m3); 

Wb = percentagem de ligante na mistura (%); 

γ = peso específico do fluido (9,79 kN/m³ para a água a 20°C); 

µ = viscosidade do fluido (10-3 kg/m.s para a água).  

 

Outros autores utilizaram equações semelhantes àquela utilizada por AL OMARI 

(2004) para calcular a permeabilidade de misturas asfálticas. ALVAREZ et al. (2010) e 

ALVAREZ (2009) utilizaram a Equação 7 para determinar os valores de K em misturas 

asfálticas drenantes.  

 k = Ĉn−n (Ds { +  Gs [P −P −P ]G −P } / ) γµ                                                          (7) 
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Onde: 

Ĉ = coeficiente empírico que inclui o efeito da forma dos vazios e a saturação (adimensional);  

n = percentagem de vazios (%); 

Ds = diâmetro médio dos agregados (m); 

Gsb = massa específica dos agregados (kg/m3); 

Gb = massa específica do ligante (kg/m3); 

Pb = percentagem de ligante na mistura (%); 

Pab = percentagem de ligante absorvido pelo agregado (%); 

γ = peso específico do fluido (9,79 kN/m³ para a água a 20°C); 

µ = viscosidade do fluido (10-3 kg/m.s para a água). 

 

Observando as equações apresentadas anteriormente para o cálculo da 

permeabilidade, verifica-se que o parâmetro Ĉ é importante. Esse coeficiente empírico pode ser 

obtido através de medidas experimentais de permeabilidade para diversas misturas asfálticas 

com diferentes Vv. A Tabela 5 foi obtida no trabalho de AL OMARI (2004). Essa Tabela 

apresenta os valores médio de Ĉ para diferentes Vv para ensaios de permeabilidade realizados 

utilizando-se diferentes métodos e por diferentes autores.   

 

Tabela 5: Valores médios de Ĉ para diferentes métodos para avaliar a permeabilidade de 

misturas asfálticas obtidas por diferentes autores (adaptado de AL OMARI, 2004) 

Método Referência 
Tipo de 

Compactação 
Vv (%) Ĉ (Médio) 

ASTM PS-129 (2001) 
KANITPONG et al. 

(2001) 

Compactada no 

CGS 

Vv ≤ 5 1,11×10-6 

5 < Vv ≤ 9 7,25×10-6 

Florida DOT apud AL 

OMARI (2004) 

COOLEY et al. 

(2002) apud AL 

OMARI (2004) 

Retirada de 

campo 

Vv ≤ 5 1,80×10-5 

5 < Vv ≤ 9 7,86×10-5 

Vv > 9 2,41×10-4 

MAUPIN (2000) 
Compactada no 

CGS 

5 < Vv ≤ 9 2,87×10-4 

9 < Vv ≤ 13 7,76×10-4 

Vv > 13 1,94×10-3 

 

Em relação aos métodos de ensaio apresentados na Tabela 5, o método de ensaio 

desenvolvido pela Departamento de Transportes da Flórida (Florida DOT) realiza um ensaio 
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com carga variável, enquanto o método descrito na ASTM PS - 129 (2001), como apresentado 

anteriormente, pode realizar o ensaio tanto com carga constante quanto com carga variável. No 

estudo de KANITPONG et al. (2001) o ensaio foi realizado com carga constante. As 

características das misturas asfálticas avaliadas por KANITPONG et al. (2001) e MAUPIN 

(2000) foram obtidas através de amostras compactadas no CGS, enquanto COOLEY et al. 

(2002) apud AL OMARI (2004) utilizaram amostras retiradas de campo. 

Os valores de Ĉ são diretamente proporcionais a permeabilidade, logo, a forma dos 

vazios e o grau de saturação também. Dessa forma, todos os fatores que afetam o Vv e o grau 

de saturação da mistura asfáltica podem influenciar diretamente no valor da permeabilidade das 

mesmas, pois modificam o valor do parâmetro Ĉ.  

Analisando a Tabela 5 para o mesmo intervalo de Vv, os valores de Ĉ para o ensaio 

realizado com carga constante, de acordo com a ASTM PS - 129 (2001) e o ensaio com carga 

variável, de acordo com o método do DOT da Flórida são diferentes. Segundo AL OMARI 

(2004), além da diferença entre os métodos (um com carga constante outro com carga variável), 

este resultado também pode ser atribuído ao modo como é controlada a saturação das amostras 

durante o ensaio. O ensaio realizado de acordo com a ASTM PS -129 (2001) apresenta melhor 

controle do grau de saturação, quando comparado ao ensaio sugerido pelo DOT da Flórida, pois 

o ensaio se processa dentro de um sistema fechado conectado com uma bomba de vácuo, onde 

também é possível controlar a pressão no interior do sistema. Entretanto, segundo o autor, o 

efeito do grau de saturação das amostras durante o ensaio com carga constante é menor se 

comparado ao mesmo efeito durante o ensaio com carga variável. Tal fato explica os baixos 

valores de Ĉ obtidos de acordo com a ASTM PS - 129 (2001). Mesmo quando o mesmo método 

de ensaio é comparado (Florida DOT), para o mesmo intervalo de Vv, valores distintos de Ĉ 

foram obtidos por COOLEY et al. (2002) apud AL OMARI (2004) e MAUPIN (2000).  Tal 

fato pode ser explicado pela diferença de compactação, pois enquanto as amostras avaliadas 

por COOLEY et al. (2002) apud AL OMARI (2004) foram retiradas do campo, MAUPIN 

(2000) utilizou amostras compactadas em laboratório no CGS, fato que pode alterar a 

distribuição e a forma dos vazios no interior da mistura asfáltica.  

 

2.5 Fatores que Interferem na Permeabilidade de Misturas Asfálticas 

 

A permeabilidade é influenciada, principalmente, pelos seguintes fatores: as 

características e as proporções dos materiais constituintes e o tipo de fluido percolante utilizado. 
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As misturas asfálticas são constituídas por agregados mineiras, ligante asfáltico e vazios. 

Segundo AL OMARI (2004), as diferenças nas características dos agregados e no Vv das 

misturas asfálticas podem ser considerados fatores importantes na determinação da 

permeabilidade de misturas asfálticas. Além disso, a espessura do revestimento e a compactação 

são outros possíveis fatores que afetam a permeabilidade desses materiais. 

 

2.5.1 Agregados  

 

A granulometria dos agregados utilizados na constituição das misturas asfálticas 

influencia diretamente na permeabilidade das mesmas. Misturas asfálticas com granulometria 

aberta apresentam ausência de finos, e, como consequência, aumento do Vv, enquanto, misturas 

asfálticas com granulometrias contínuas e bem-graduadas apresentam agregados de dimensões 

diferentes, proporcionando um esqueleto mineral com pouco vazios. BERNUCCI et al. (2007) 

afirmam que misturas asfálticas com curvas granulométricas uniformes com agregados quase 

exclusivamente de um mesmo tamanho geram um esqueleto mineral com muitos vazios 

interconectados, devido a insuficiência de material fino necessário para preencher os vazios 

entre as partículas maiores. Dessa forma, não somente a porcentagem de vazios determina a 

permeabilidade das misturas asfálticas, mas a conectividade entre esses vazios no interior da 

estrutura também exerce papel fundamental. 

Outra característica do agregado que pode afetar a permeabilidade das misturas 

asfálticas é o TMN dos agregados utilizados. O TMN é definido como a abertura da malha da 

peneira imediatamente superior a da primeira peneira a reter mais do que 10% do material 

(BERNUCCI et al., 2007). A Tabela 6 apresenta um comparativo entre os resultados de 

permeabilidade obtidos para diferentes TMNs (19,0 e 12,5mm) utilizados.  

 

Tabela 6: Comparativo de valores de permeabilidade para diferentes TMNs (adaptado de 

WILLIAMS et al., 2010) 

Tamanho Máximo Nominal (TMN) 

19,0 mm 12,5 mm 

Vv (%) K (10-5 cm/s) Vv (%) K (10-5 cm/s) 

9,1 3.830 9,5 3.418 

8,8 808 8,5 269 

6,8 235 6,7 95 
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A permeabilidade é diretamente proporcional ao TMN da mistura asfáltica. AL 

OMARI (2004) afirma que, em geral e para misturas asfálticas com o mesmo Vv, quanto maior 

for o TMN maior será a permeabilidade da mistura asfáltica. Observando os resultados 

apresentados na Tabela 6, verifica-se a influência do TMN na permeabilidade de misturas 

asfálticas. Os valores do K foram obtidos a partir do uso da ASTM PS-129 (2001) para misturas 

asfálticas com diferentes TMNs, porém com Vv semelhantes (9,0% ± 0,5; 8,5% ± 0,3 e 6,5% 

± 0,3). Observa-se que os valores de permeabilidade das misturas asfálticas são maiores quanto 

maior for o TMN dos agregados utilizados na constituição das mesmas. 

 

2.5.2 Volume de Vazios (Vv) da Mistura Asfáltica 

 

Para que um meio poroso seja permeável é necessário que os vazios desse meio se 

comuniquem e, evidentemente, quanto maior for o percentual de vazios maior será a 

probabilidade de comunicação entre os mesmos (NASCIMENTO, 2005). Dessa forma, a 

maneira como a estrutura está distribuída internamente exerce forte influência na 

permeabilidade da mistura asfáltica, pois esta determina a distribuição dos vazios. Alguns 

estudos propõem métodos para analisar a eficiência dos vazios com relação a distribuição dos 

poros no interior do material. A Figura 13 apresenta um método para classificação dos vazios 

de acordo com o projeto Diretriz da Tecnologia de Pavimentação Drenante (Associação das 

Rodovias do Japão, 1996 apud OLIVEIRA, 2003). Essa citada Figura representa a seção 

longitudinal de uma amostra cilíndrica de mistura asfáltica  

 

Figura 13: Classificação dos vazios de acordo com a distribuição dos poros (adaptado de 

OLIVEIRA, 2003) 
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A classificação dos vazios apresentados na Figura 13 segue de acordo com as 

seguintes definições: 

 

a) Vazios eficazes: poros que contribuem para a passagem e a armazenagem de água; 

b) Vazios semi-eficazes: poros que não contribuem para a passagem da água, mas 

permitem o armazenamento da mesma; 

c) Vazios ineficazes: poros que não contribuem para a passagem nem para o 

armazenamento da água.  

 

Nesse contexto, não somente a quantidades de vazios determina a permeabilidade 

das misturas asfálticas. Quando comparadas, duas misturas asfálticas com a mesma curva 

granulométrica, o mesmo Vv, o mesmo teor de ligante e a mesma espessura na camada de 

revestimento, se a permeabilidade das mesmas forem diferentes, a explicação pode estar na 

distribuição (conectividade) dos vazios no interior da estrutura.  

 

2.5.3 Percentual de Ligante Asfáltico 

 

O percentual de CAP utilizado nas misturas asfálticas também afeta a 

permeabilidade das mesmas. A permeabilidade é inversamente proporcional a quantidade de 

ligante utilizada. Misturas asfálticas com alto percentual de ligante, geralmente, apresentam 

menor Vv, pois o ligante tende a preencher os vazios, dificultando o escoamento da água através 

do meio. A Tabela 7 apresenta um resumo dos resultados obtidos por CHAVES (2010) e 

SOUZA (2008), com valores de permeabilidade para dois tipos de misturas asfálticas (AA e 

CPA) para dois teores de ligante distintos. 

 

Tabela 7: Comparação dos valores de permeabilidade para misturas asfálticas distintas e com 

teores de CAP diferentes (CHAVES, 2010; SOUZA, 2008) 

Referência Mistura Ligante (%) Vv (%) K (cm/s) 

CHAVES (2010) AA 
5,5 20 3,2×10-3 

6,0 19 2,9×10-3 

SOUZA (2008) CPA 
4,7 26 1,7×10-2 

5,2 25 6,8×10-3 
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CHAVES (2010) calculou o coeficiente de permeabilidade de misturas asfálticas 

do tipo AA para dois teores de ligante (5,5% e 6,0%). A mistura com 5,5% de ligante apresentou 

coeficiente de permeabilidade médio de 3,2×10-3 cm/s, enquanto a mistura com 6,0% de ligante 

apresentou coeficiente de permeabilidade médio de 2,9×10-3 cm/s. Com esses resultados 

observa-se que o coeficiente de permeabilidade diminuiu aproximadamente 10% com o 

aumento de 0,5% no teor de ligante. SOUZA (2008) estudou misturas asfálticas do tipo CPA 

para os percentuais de ligante de 4,7% e 5,2%. Para essas misturas asfálticas, a permeabilidade 

diminuiu em torno de 60% com o aumento de 0,5% no percentual de ligante. Esse fato pode ter 

sido influenciado pela diferença entre as granulometrias e o Vv das duas misturas asfálticas, 

como já foi abordado anteriormente.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais, os equipamentos e os métodos que 

foram utilizados para que fosse possível alcançar os objetivos previamente estabelecidos neste 

trabalho. 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Agregados 

 

Os agregados utilizados neste trabalho são de origem granítica, provenientes da 

pedreira MFT, situada a aproximadamente 30km da cidade de Fortaleza/CE.  As misturas 

asfálticas são compostas pelas britas de ¾” e de 1/2”, como agregado graúdo, pó de pedra e 

areia de campo como agregados miúdos. A areia é proveniente do sítio Maninho localizado na 

cidade de Maracanaú/CE. Na mistura asfáltica do tipo CPA, além dos agregados citados 

anteriormente, foi utilizada a cal como material fino de enchimento (fíler) com o intuito de 

suprir a ausência de finos desse tipo de mistura asfáltica (granulometria aberta). A cal utilizada 

tem mais de 90% de material passante na peneira n° 200 (0,075mm). A Figura 14 apresenta as 

curvas granulométricas dos agregados graúdos e miúdos utilizados na pesquisa. O ensaio foi 

realizado de acordo com as recomendações do método de ensaio do DNER 83/98. 

 

Figura 14: Granulometrias dos agregados utilizados no presente estudo  
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Os agregados foram submetidos aos diversos tipos de ensaio de caracterização 

segundo as normas do DNER (atual DNIT): abrasão Los Angeles (DNER-ME 35/98), 

densidade dos agregados miúdo e graúdo (DNER-ME 81/98 e DNER-ME 84/95, 

respectivamente), adesividade (DNER-ME 79/94). 

 

3.1.2 Ligante 

 

O ligante asfáltico utilizado nesta pesquisa foi classificado por penetração como 

CAP 50/70 tendo sido produzido na Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - Lubnor 

(Petrobras). Para a mistura asfáltica do tipo CPA foi utilizado o mesmo ligante asfáltico (CAP 

50/70) modificado com 4% de SBS em massa. O SBS utilizado foi o D 1192 BT, fornecido 

pela empresa Kraton Polímeros. Nesse tipo de mistura asfáltica (granulometria aberta) é comum 

utilizar-se ligante asfáltico modificado com o objetivo de reduzir a desagregação da estrutura 

do material pela ausência de finos. Assim, é fundamental utilizar um ligante asfáltico que 

proporcione uma boa coesão na mistura asfáltica. Segundo MACHADO (2007), os ligantes 

asfálticos modificados por polímero do tipo SBS são os mais adequados para aplicação em 

pavimentos drenantes, pois estes apresentam boa adesividade, como consequência, envolvem 

os agregados com um filme de ligante mais espesso, conferindo a mistura asfáltica uma maior 

coesão.  

 

3.2 Dosagens das Misturas Asfálticas Avaliadas 

 

Todas as misturas asfálticas estudadas foram dosadas seguindo a metodologia de 

dosagem Superpave do SHRP (Strategic Highway Research Program) para dois Vv diferentes. 

O objetivo em dosar as misturas asfálticas com Vv distintos é verificar o efeito do Vv no 

momento em que a mistura é lançada em campo, e cerca de 2 a 3 anos depois, quando os vazios 

da mistura asfáltica diminuem aproximadamente 3% devido a pós compactação do tráfego. 

Além disso, é possível verificar a influência do Vv na permeabilidade destes materiais. Dessa 

forma, a AA foi dosada para 7 e 9% de Vv, a mistura asfáltica do tipo CA foi dosada para 4 e 

7% de Vv, enquanto que a CPA foi dosada para 20 e 23% de Vv.  

Para a determinação da densidade máxima medida (Gmm), foi utilizada a norma 

ASTM D2041 (2000). A Gmm é obtida a partir da mistura asfáltica solta e representa a 

densidade efetiva da mistura asfáltica por considerar a parcela de CAP absorvida pelo agregado. 
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Já a massa específica aparente da mistura asfáltica compactada (Gmb) foi obtida de acordo com 

a ASTM D 2726 (2000). Dessa forma, o Vv foi calculado de acordo com a Equação 8. 

 

Vv (%) =  
���−�����  × 100 (8) 

 

Vale ressaltar que para a mistura asfáltica do tipo CPA a determinação da Gmb 

seguiu a metodologia proposta pela ASTM D 1188 (2002), na qual o CP é envolto em material 

impermeável. Em misturas asfálticas com elevado Vv (acima de 10%) e alta absorção de água 

(acima de 2%), para determinação do peso imerso é recomendado um procedimento que 

envolve o CP com parafina. No presente estudo, foi utilizado um película de filme de PVC ao 

invés da parafina. Dessa forma, a Gmb foi calculada de acordo com a Equação 9.  

 

Gmb =  �− �−����  (9) 

 

Onde: 

Pa= massa CP ao ar (g); 

Paf= massa do CP ao ar com filme de PVC (g); 

Pi= massa do CP imerso com filme de PVC (g); 

Pf= massa do filme de PVC (g) 

df= densidade do filme de PVC.  

 

3.2.1 Concreto Asfáltico (CA) 

 

Para a dosagem do CA (TMN de 19,0mm) foi utilizada a seguinte proporção de 

agregados: 17% de brita de ¾”, 39% de brita de ½” e 44% de pó de pedra. A curva 

granulométrica de projeto da mistura asfáltica do tipo CA se enquadra na faixa C do DNIT 

(Figura 15). No preparo da mistura asfáltica, o CAP foi aquecido a 160˚C e os agregados a 

175ºC, sendo em seguida misturados. A mistura asfáltica ficou durante duas horas em estufa 

(usinagem) na temperatura de 150ºC, para em seguida ser compactada no CGS. Na 

compactação, foram adotados 100 giros para se obter o Vv de 4% (±0,4) para o teor de projeto 
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de ligante (5%). Para as amostras com 7% (±0,4) de vazios, foram utilizados 30 giros no mesmo 

teor de ligante de projeto (5%).  

 

Figura 15: Curva granulométrica de projeto do CA 

 

 

3.2.2 Areia Asfáltica (AA) 

 

Para a mistura asfáltica do tipo AA (TMN de 4,75mm), o esqueleto mineral é 

composto por 70% de areia de campo e 30% de pó de pedra. A curva granulométrica desta 

mistura asfáltica se enquadra na faixa C do DNIT (Figura 16).  

 

Figura 16: Curva granulométrica de projeto da AA 
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As temperaturas de usinagem e de compactação foram as mesmas utilizadas para a 

mistura asfáltica do tipo CA. Na compactação, foram adotados 75 giros para se obter o Vv de 

7% (±0,4) no teor de projeto de ligante de 6,5%. Já para as amostras com Vv de 9% (±0,4), 

foram utilizados 30 giros.  

 

3.2.3 Camada Porosa de Atrito (CPA) 

 

Para a dosagem da mistura asfáltica do tipo CPA (TMN de 19,0mm) foi utilizada a 

seguinte proporção de agregados: 30% de brita de ¾”, 56% de brita de ½”, 12% de pó de pedra 

e 2% de cal. A Figura 17 apresenta a curva granulométrica de projeto da mistura asfáltica do 

tipo CPA enquadrada na faixa V do DNER. No preparo desta mistura asfáltica, o CAP 

modificado com SBS foi aquecido a 162˚C e os agregados a 175ºC, sendo em seguida 

misturados. A mistura asfáltica ficou durante duas horas na estufa (usinagem) na temperatura 

de 150ºC, para em seguida ser compactada no CGS. Na compactação, foram adotados 50 giros 

para se obter o Vv de 20% (±0,4) no teor de projeto de ligante de 4,0%. Já para as amostras 

com Vv de 23% (±0,4), foram utilizados 30 giros.  

 

Figura 17: Curva granulométrica de projeto da CPA 

 

 

3.2.4 Parâmetros Volumétricos das Dosagens 
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Tabela 8: Parâmetros volumétricos das três misturas asfálticas avaliadas 

Mistura CAP (%) Gmm Gmb RBV (%) Vv (%) 

CA 5,0 2,447 
2,349 74,1 4,0 

2,284 62,0 7,0 

AA 6,5 2,383 
2,203 65,2 7,0 

2,160 59,2 9,0 

CPA 4,0 2,463 
1,976 28,0 20,0 

1,922 25,0 23,0 
 

 

3.3 Ensaio de Permeabilidade 

 

Em relação ao método utilizado para a análise da permeabilidade das misturas 

asfálticas, no presente estudo foi proposto a adaptação de um permeâmetro de carga variável 

projetado para realizar o ensaio de permeabilidade em solos. O ensaio foi realizado com carga 

variável para as misturas asfálticas do tipo CA e AA, de acordo com a norma NBR 14545 

(2000), e a carga constante para mistura asfáltica do tipo CPA, seguindo as recomendações da 

norma NBR 13292 (1995). O ensaio realizado com carga variável geralmente é utilizado para 

determinar a permeabilidade de solos finos com baixo valor de K (menores do que 10-3cm/s). 

Já o ensaio a carga constante é comum para solos granulares com permeabilidade superior a 10-

2cm/s. 

O permeâmetro utilizado neste trabalho foi desenvolvido pela empresa Solotest, 

sendo constituído por um cilindro de aço zincado de 15cm de diâmetro e 20cm de altura, 

acoplado a duas tampas. A tampa superior é dotada de um orifício para entrada de água no 

sistema e uma válvula que permite a saída de ar do mesmo. Eliminar o ar do sistema tem como 

objetivo principal realizar o ensaio com a amostra submersa em água sem a presença de bolhas 

de ar na mesma. Já a tampa inferior apresenta um orifício por onde ocorre a saída de água do 

permeâmetro.  

A maior dificuldade na preparação do ensaio é impermeabilizar a lateral do CP para 

que se possa analisar somente o fluxo vertical. Para isso foi utilizado uma argila plástica e uma 

manta impermeabilizante. A Figura 18 apresenta uma vista esquemática do permeâmetro. As 

amostras utilizadas são de 10cm de diâmetro e 6,5cm de altura. Foram moldados três CPs 

cilíndricos para cada tipo de mistura asfáltica e percentual de Vv avaliados, num total de 18 

amostras. 
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Figura 18: (a) Esquema do permeâmetro proposto e (b) Permeâmetro utilizado no estudo 

 

(a) (b) 

 

Antes de iniciar o ensaio de permeabilidade foi determinado o grau de saturação (S) 

para cada CP, de acordo com a norma AASTHO T 283 (2003). Nesse procedimento, as 

amostras foram colocadas dentro de um recipiente com água, de modo que tivesse 

aproximadamente 25mm de água sobre a superfície da amostra. Em seguida, foi aplicado o 

vácuo (13-67kPa de pressão absoluta) por 10min. Após aplicação do vácuo, as amostras foram 

submergidas em água por mais 10min. A Equação 10 apresenta a fórmula utilizada no cálculo 

do S.  

 

S= 
 × ���  (10) 

 

Onde: 

J=Volume de água absorvido (cm3); 

Vv=Volume de vazios; 

J= B – A; 

B= Peso saturado, superfície seca (g); 

A= Peso da amostra seca ao ar (g). 
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Após a determinação do S, é realizado o processo de impermeabilização da lateral 

da amostra (Figura 19a). Em seguida, posiciona-se o CP no centro do permeâmetro e 

impermeabiliza-se a região de contato entre o contorno da base do CP e a tampa inferior do 

permeâmetro com uma camada de aproximadamente 2,0cm de argila plástica (Figura 19b).  

 

Figura 19: Etapas da execução do ensaio de permeabilidade 

  

(a) Impermeabilização da lateral do CP 
(b) Impermeabilização da base do CP com 

argila plástica 

 
Após a realização do procedimento descrito anteriormente, o permeâmetro é, então, 

fechado e conectado ao sistema de entrada de água (cilindro graduado com diâmetro interno de 

2,2cm e 70cm de altura), Figuras 20a e 20b. Com a entrada de água no sistema, o CP fica 

submerso (Figura 20c), sendo que o ensaio somente será iniciado quando surgir água no orifício 

de saída de ar, indicando a ausência de bolhas de ar no sistema. Nesse momento, prossegue-se 

o ensaio realizando três medidas para cada amostra avaliada 

 

Figura 20: Etapas da execução do ensaio de permeabilidade 

 
 

 

(a) Permeâmetro fechado 

(b) 

Cilindro 

graduado 

(c)  Vista interna do cilindro com o CP 

submerso 
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Para o ensaio com carga variável, foram realizadas medidas para diferentes alturas 

de coluna de água, com o objetivo de verificar a relação entre o gradiente hidráulico (i) e a 

velocidade de percolação (v). As colunas de água utilizadas foram de 10, 20, 30 e 40cm de 

altura. Vale ressaltar que para realizar o ensaio de permeabilidade com carga constante é 

necessário um sistema de entrada de água no permeâmetro que mantenha uma carga hidráulica 

de água constante durante a realização do ensaio. Para esse estudo, foi utilizado uma carga 

hidráulica de água de 160cm de altura. No cálculo do K, para o ensaio a carga constante foi 

utilizada a Equação 1, enquanto que para o ensaio a carga variável foi utilizada a Equação 2, 

apresentadas anteriormente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Mistura Asfáltica do Tipo CA 

 

Para a mistura asfáltica do tipo CA foi realizado o ensaio de permeabilidade com 

carga variável para CPs com Vv de 4%(±0,4) e de 7%(±0,4). A Tabela 9 apresenta os resultados 

obtidos para as três amostras do tipo CA com 4%.  

 

Tabela 9: Resultados de permeabilidade obtidos para a mistura asfáltica do tipo CA (TMN de 

19,0mm) com Vv de 4%(± 0,4) 

Vv (%) 
S(%) D(cm) t(cm) t/TMN 

∆h 
(cm) 

i(∆h/t) K(cm/s) v(cm/s) 
Projeto Real 

4,0 (± 0,4) 

4,0 73,5 

10,0 6,6 3,5 

10 1,5 7,25E-05 1,10E-04 

20 3,0 7,50E-05 2,27E-04 

30 4,5 7,89E-05 3,58E-04 

40 6,1 8,02E-05 4,86E-04 

3,6 75,5 

10 1,5 8,04E-05 1,22E-04 

20 3,0 8,26E-05 2,50E-04 

30 4,5 8,66E-05 3,94E-04 

40 6,1 8,90E-05 5,39E-04 

4,3 81,3 

10 1,5 9,78E-05 1,48E-04 

20 3,0 1,00E-04 3,04E-04 

30 4,5 1,05E-04 4,79E-04 

40 6,1 1,08E-04 6,53E-04 

Média (cm/s) 8,80E-05 3,39E-04 

Desvio Padrão (cm/s) 1,20E-05 1,76E-04 

Coeficiente de Variação (%) 13,6 51,9 
 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 9, verifica-se pouca influência do 

(i) no valor do K. Já o estado de saturação apresenta maior influência no valor do mesmo, como 

pode-se verificar a partir da diferença observada quando compara-se as três amostras avaliadas 

(Figura 21). O aumento observado do K com o aumento do (i) é desprezível, pois verifica-se 

que a diferença entre o maior valor do K e o menor valor do mesmo para cada CP avaliado é de 

aproximadamente 10%. 
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Figura 21: Curva i × K para a mistura asfáltica do tipo CA com Vv de 4% (±0,4) 

 

 

Com relação ao S, na Figura 21, verifica-se claramente que quanto maior o valor de 

S, também tende a ser maior o valor de K, pois quanto maior a saturação da amostra, menor é a 

quantidade de vazios com bolhas de ar no interior do material. Essas bolhas de ar existentes 

representam obstáculos à percolação da água no meio. Dessa forma, para quantificar essa 

relação observada, a Tabela 10 apresenta, em porcentagem, o aumento observado do parâmetro 

K para os três CPs estudados para cada valor de (i) ensaiado.  

 

Tabela 10: Influência do aumento do S no valor da permeabilidade (K) para a mistura asfáltica 

do tipo CA com Vv de 4% 

i(∆h/t) S(%) Aumento do S(%) Aumento do K(%) 

1,5 73,5  → 75,5 2 11 

1,5 75,5  → 81,3 6 22 

1,5 73,5  → 81,3 8 35 

3,0 73,5  → 75,5 2 10 

3,0 75,5  → 81,3 6 22 

3,0 73,5  → 81,3 8 34 

4,5 73,5  → 75,5 2 10 

4,5 75,5  → 81,3 6 22 

4,5 73,5  → 81,3 8 34 

6,1 73,5  → 75,5 2 11 

6,1 75,5  → 81,3 6 21 

6,1 73,5  → 81,3 8 34 
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Verifica-se que o máximo aumento no valor do S (8%), representou um aumento 

acima de 30% na permeabilidade. Na Figura 22 é representado a relação entre o aumento do S 

(%) e o aumento do K (%) observados nos resultados apresentados na Tabela 10. Vale ressaltar 

que o grau de saturação (S) pode ser considerado um indicativo indireto da estrutura interna das 

amostras, pois o protocolo de ensaio para a determinação do valor de S é o mesmo para todas 

as amostras avaliadas na presente pesquisa. Entretanto, verifica-se que mesmo avaliando 

amostras com Vv próximos (4%±0,4), existe uma diferença no valor de S indicando que 

algumas amostras podem ter vazios mais interconectados do que outras. Dessa forma, espera-

se que quanto maior a interconectividade dos vazios, também seja maior o valor do S, como 

consequência, também será maior a permeabilidade do material. 

 

Figura 22: Relação entre o aumento do S (%) e o aumento do K (%) para a mistura asfáltica do 

tipo CA com Vv de 4% 

 

 

Para as amostras com o Vv de 7%(±0,4), a relação entre o (i) e o K foi a mesma 

obtida para as amostras com Vv de 4%(±0,4). A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para 

as três amostras referentes a mistura asfáltica do tipo CA com 7% de Vv. Analisando os 

resultados apresentados na Tabela 11, verifica-se que a diferença entre o maior valor do K e o 

menor valor do mesmo para cada CP avaliado é menor do que 10%, indicando pouca influência 

do (i) nos valores do K. 
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Tabela 11: Resultados de permeabilidade obtidos para a mistura asfáltica do tipo CA (TMN 

19,0mm) com Vv de 7%(± 0,4)  

Vv (%) 
S(%) D(cm) t(cm) t/TMN ∆h 

(cm) 
i(∆h/t) K(cm/s) v(cm/s) 

Projeto Real 

7,0 (± 0,4) 

6,6 70,3 

10,0 6,8 3,6 

10 1,5 2,45E-04 3,61E-04 

20 2,9 2,49E-04 7,31E-04 

30 4,4 2,62E-04 1,16E-03 

40 5,9 2,69E-04 1,58E-03 

6,6 71,2 

10 1,5 2,86E-04 4,20E-04 

20 2,9 2,92E-04 8,58E-04 

30 4,4 3,01E-04 1,33E-03 

40 5,9 3,14E-04 1,85E-03 

6,7 83,2 

10 1,5 5,66E-04 8,32E-04 

20 2,9 5,90E-04 1,74E-03 

30 4,4 5,99E-04 2,64E-03 

40 5,9 6,19E-04 3,64E-03 

Média (cm/s) 3,83E-04 1,43E-03 

Desvio Padrão (cm/s) 1,57E-04 9,57E-04 

Coeficiente de Variação (%) 41,1 67,0 
 

 

Outro fator observado na Tabela 11 é a mudança da ordem de grandeza dos valores 

de K com o aumento do Vv de 4% para 7%. Com relação ao S, na Figura 23, verifica-se o 

mesmo comportamento apresentado anteriormente para as amostras com Vv de 4%. Quanto 

maior o valor de S, também tende a ser maior o valor de K. 

 

Figura 23: Curva i × K para a mistura asfáltica do tipo CA com Vv de 7% (±0,4) 
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Na Figura 23, verifica-se que uma das três amostras avaliadas apresentou resultados 

de permeabilidade bem superiores se comparada às outras duas amostras. Esse fato pode ser 

explicado pelo valor do S, pois um aumento acima de 15% no parâmetro S representou um 

aumento de mais de 130% no valor do K, como pode ser verificado na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Influência do aumento do S no valor do K para a mistura asfáltica do tipo CA com 

Vv de 7% 

i(∆h/t) S(%) Aumento do S(%) Aumento do K(%) 

1,5 70,3  → 71,2 1 16 

1,5 71,2  → 87,1 16 98 

1,5 87,1  → 70,3 17 131 

3,0 70,3  → 71,2 1 17 

3,0 71,2  → 87,1 16 102 

3,0 87,1  → 70,3 17 137 

4,5 70,3  → 71,2 1 15 

4,5 71,2  → 87,1 16 99 

4,5 87,1  → 70,3 17 129 

6,1 70,3  → 71,2 1 17 

6,1 71,2  → 87,1 16 97 

6,1 87,1  → 70,3 17 130 
 

 

Diante dos resultados observados na Tabela 12, é notável a importância da 

saturação na determinação da permeabilidade de misturas asfálticas. Por esse motivo, uma das 

premissas para aplicação da lei de Darcy é de que a amostra esteja saturada, pois a depender da 

diferença entre os estados de saturação de duas amostras, mesmo que ambas tenham o mesmo 

Vv, o valor da permeabilidade pode, inclusive, mudar de ordem de grandeza. Para verificar o 

comportamento observado na Tabela 12, a Figura 24 representa a relação entre aumento do 

S(%) e o aumento do K(%) para cada (i) ensaiado. 

Esse comportamento exponencial verificado quando aumenta-se o valor do S já 

havia sido alertado por AL OMARI (2004). Esse citado autor afirmou que entre 10% e 20% do 

valor do S para uma mesma amostra o valor do K não se modifica. Entretanto, acima de 20% 

há uma crescimento exponencial. Os resultados apresentados na Figura 24 são para valores de 

S acima de 70%, onde esse comportamento exponencial já pode ser caracterizado quando se 

aumenta o valor do S. 
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Figura 24: Relação entre o aumento do S (%) e o aumento do K (%) para a mistura asfáltica do 

tipo CA com Vv de 7% 

 

 

Em relação ao valor do K obtido para os dois Vv (4% e 7%) avaliados para a mistura 

do tipo CA, a Figura 25 apresenta a média dos resultados obtidos para cada um dos Vv 

avaliados. Diante da influência do estado de saturação no valor do K, a média apresentada na 

Figura 25 considera apenas os resultados das duas amostras com valores de S mais próximos. 

Como era de se esperar, as amostras com menor Vv (4%) apresentaram menores valores de K 

quando comparadas às amostras com maior Vv (7%). Um aumento (em média) de 3% no Vv 

proporcionou uma mudança na ordem de grandeza dos valores do K.  

 

Figura 25: Comparação entre os valores médios do K obtidos para a mistura asfáltica do tipo 

CA para os dois Vv analisados (4% e 7%)  
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Essa mudança na ordem de grandeza dos valores de K representa um aumento de 

mais de 200% no valor deste parâmetro. Para os CPs com Vv de 4%, a ordem de grandeza foi 

de 10-5cm/s, enquanto que para os CPs com Vv de 7% a ordem de grandeza predominante é de 

10-4cm/s. Essa mudança de ordem de grandeza demonstra a influência relevante do Vv na 

permeabilidade de misturas asfálticas.  

Um dos objetivos específicos da presente pesquisa é verificar a aplicabilidade da 

lei de Darcy. Para isso foi realizado o ensaio de permeabilidade variando o valor do (i), e 

verificando o comportamento da velocidade de percolação (v). As Figuras 26a e 26b apresentam 

os resultados obtidos para a mistura asfáltica do tipo CA para os dois Vv avaliados 4% e 7%, 

respectivamente.  

 

Figura 26: Relação entre v × i para a mistura asfáltica do tipo CA para os dois Vv analisados 

 

(a) Amostras com Vv de 4% 

 

(b) Amostras com Vv de 7% 
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Analisando os resultados das Figuras 26 (a) e (b), verifica-se que existe uma 

linearidade entre o parâmetro (v) e o parâmetro (i), indicando que o ensaio se processou no 

regime laminar para as amostras com os dois Vv avaliados. A diferença observada é na mesma 

ordem de grandeza dos valores utilizados na correlação. Tal fato comprova o que AL OMARI 

(2004) havia mencionado a respeito do regime de escoamento de misturas asfálticas. Este autor 

afirmou que a linearidade entre (i) e (v) deve ser verificada para cada tipo de mistura asfáltica, 

pois a estrutura interna de cada material é diferente. Entretanto, diante dos resultados obtidos, 

verifica-se que o regime laminar é garantido para misturas asfálticas do tipo CA com até 7% de 

Vv, mesmo para valores acima de 1,0×10-3cm/s. Isto pode ser afirmado pelo menos para as 

misturas asfálticas avaliadas no presente trabalho. 

Outro objetivo específico do presente estudo é propor um método de ensaio para 

determinação da permeabilidade em misturas asfálticas. Dessa forma, para verificar a 

confiabilidade dos resultados obtidos nessa pesquisa, os resultados foram comparados com 

outros resultados encontrados na literatura para o mesmo tipo de mistura asfáltica em estudo 

(CA). Nesse contexto, a Tabela 13 apresenta uma comparação entre os resultados de 

permeabilidade obtidos por NASCIMENTO (2005) e os resultados da presente pesquisa. Com 

o objetivo de melhor comparar os dados, foram utilizados os valores obtidos para uma coluna 

de água de 10cm (i=1,5), pois NASCIMENTO (2005) também utilizou a mesma coluna de água 

(10cm).  

 

Tabela 13: Comparação entre os resultados de permeabilidade obtidos por NASCIMENTO 

(2005) e os resultados obtidos na presente pesquisa para o mesmo tipo de mistura asfáltica (CA) 

Mistura Referência Vv(%) CAP(%) 
Método de 

Compactação 
t/TMN K(cm/s) 

CA 
(TMN 
19,0mm) 

NASCIMENTO 
(2005) 

4,0 5,5 
Marshall (75 golpes) 

3,0 1,7×10-5 

12,0 7,5 4,7 3,4×10-5 

Próprio Autor 
4,0 5,0 Superpave (100 

giros) 

3,5 8,4×10-5 

7,0 5,0 3,6 3,7×10-4 
 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 13, verifica-se que a ordem de 

grandeza (10-5cm/s) dos resultados obtidos por NASCIMENTO é a mesma obtida na presente 

pesquisa (10-5cm/s) para as amostras com menor Vv (4%). Além disso, verifica-se que há uma 

menor sensibilidade em relação ao Vv nos resultados obtidos por NASCIMENTO (2005) 

quando comparados aos resultados obtidos nessa pesquisa. Nos resultados do citado autor, um 
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aumento (em média) de 8% no Vv duplicou o valor do K, enquanto que para a presente pesquisa, 

um aumento (em média) de 3% no Vv foi suficiente para aumentar a ordem de grandeza do 

valor do K para 10-4cm/s. Vale ressaltar também a influência do CAP(%) utilizado nas misturas. 

A permeabilidade é inversamente proporcional a quantidade de ligante utilizada na mistura, 

pois o ligante tende a preencher os vazios da mesma. No geral, observa-se que os resultados de 

permeabilidade obtidos por NASCIMENTO (2005) são menores do que os resultados obtidos 

no presente estudo. Tal fato pode ser explicado pela quantidade de ligante, pois (em média) 

NASCIMENTO (2005) utilizou 6,5% de teor de ligante, enquanto que na presente pesquisa o 

teor de ligante utilizado foi de 5,0%. 

 

4.2 Mistura Asfáltica do Tipo AA 

 

Para a mistura asfáltica do tipo AA foi realizado o ensaio de permeabilidade com 

carga variável para CPs com Vv de 7%(±0,4) e de 9%(±0,4). A Tabela 14 apresenta os 

resultados obtidos para as três amostras de mistura asfáltica do tipo AA com 7% de Vv.  

 

Tabela 14: Resultados de permeabilidade obtidos para a mistura asfáltica do tipo AA (TMN 

4,75mm) com Vv de 7%  

Vv(%) 
S(%) D(cm) t(cm) t/TMN ∆h(cm) i(∆h/t) K(cm/s) v(cm/s) 

Projeto Real 

7,0
 (±0,4) 

7,4 86,6 

10,0 6,3 13,3 

10 1,6 1,65E-05 2,62E-05 

20 3,2 1,70E-05 5,40E-05 

30 4,8 1,75E-05 8,35E-05 

40 6,3 1,81E-05 1,
 5E-04 

7,4 87,7 

10 1,6 1,87E-05 2,97E-05 

20 3,2 1,92E-05 6,10E-05 

30 4,8 1,98E-05 9,42E-05 

40 6,3 2,03E-05 1,29E-04 

7,4 90,0 

10 1,6 2,20E-05 3,50E-05 

20 3,2 2,25E-05 7,14E-05 

30 4,8 2,32E-05 1,11E-04 

40 6,3 2,42E-05 1,54E-04 

Média (cm/s) 1,99E-05 8,02E-05 

Desvio Padrão (cm/s) 2,55E-06 4,13E-05 

Coeficiente de Variação (%) 12,8 51,4 
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 14, verifica-se o mesmo 

comportamento observado para as amostras da mistura asfáltica do tipo CA; pouca influência 

do (i) no valor do K, enquanto que o S apresenta maior influência. Os valores do K tiveram 

aumento máximo de 10% quando aumenta-se o valor do (i) de 1,6 para 6,3 (quase três vezes 

maior). Com relação ao estado de saturação (S) das amostras, verifica-se que as três amostras 

avaliadas apresentam valor de S semelhantes (com variação máxima de 4%). Tal fato pode 

indicar que, aparentemente, as amostras da mistura asfáltica do tipo AA apresentam estrutura 

interna semelhantes, pois para o mesmo protocolo de ensaio, o estado de saturação (S) das três 

amostras é praticamente igual, principalmente quando comparado aos resultados obtidos para 

a mistura asfáltica do tipo CA, onde observou-se diferenças de estado de saturação (S) 

superiores a 15%. 

A Figura 27 apresenta a relação entre os parâmetros (i), S e K. Essa pouca influência 

do (i) no valor do K também pode ser verificada através da inclinação da curva (i) × (K) para 

cada uma das três amostras avaliadas.  

 

Figura 27: Curva i × K para a mistura asfáltica do tipo AA com Vv de 7% (±0,4) 

 

 

Para quantificar a influência da saturação (S) na permeabilidade (K) observada na 

Figura 27, a Tabela 15 apresenta, em porcentagem, o aumento observado no valor de K quando 

há um aumento no valor do S para cada gradiente hidráulico (i) ensaiado.  
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Tabela 15: Influência do aumento do S no valor do K para a mistura asfáltica do tipo AA com 

Vv de 7% 

i (∆h/t) S(%) Aumento do S(%) Aumento do K(%) 

1,6 86,3  → 87,7 1 13 

1,6 87,7  → 90,0 2 18 

1,6 86,3  → 90,0 4 33 

3,2 86,3  → 87,7 1 13 

3,2 87,7  → 90,0 2 17 

3,2 86,3  → 90,0 4 32 

4,8 86,3  → 87,7 1 13 

4,8 87,7  → 90,0 2 17 

4,8 86,3  → 90,0 4 32 

6,3 86,3  → 87,7 1 12 

6,3 87,7  → 90,0 2 19 

6,3 86,3  → 90,0 4 34 
 

 

A Figura 28 apresentada o comportamento do aumento no valor do K(%), com o 

aumento do S(%). Analisando a Figura 28, verifica-se que o máximo aumento no estado de 

saturação (4%) foi suficiente para aumentar em mais de 30% o valor do K. 

 

Figura 28: Relação entre o aumento do S (%) e o aumento do K (%) para a mistura asfáltica do 

tipo AA com Vv de 7%  
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Os resultados apresentados na Figura 28, demostram que a mistura asfáltica do tipo 

AA apresenta maior sensibilidade a variação da saturação quando comparada às misturas 

asfálticas do tipo CA. Vale lembrar, por exemplo, que para a mistura asfáltica do tipo CA com 

Vv de 4%, um aumento na saturação (S) de aproximadamente 4% proporcionou um aumento 

no valor do K de aproximadamente 15%. 

Para as amostras com o Vv de 9%(±0,4), a relação entre o (i) e o K foi a mesma 

obtida para as amostras com Vv de 7%(±0,4). A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos para 

as três amostras da mistura asfáltica do tipo AA com 9% de Vv. A permeabilidade média obtida 

para essas amostras foi de 2,64×10-5cm/s.  

 

Tabela 16: Resultados de permeabilidade obtidos para a mistura asfáltica do tipo AA (TMN 

4,75mm) com Vv de 9%  

Vv(%) 
S(%) D(cm) t(cm) t/TMN ∆h(cm) i(∆h/t) K(cm/s) v(cm/s) 

Projeto Real 

9,0 (±0,4) 

9,3 90,2 

10,0 6,4 13,5 

10 1,6 2,65E-05 4,15E-05 

20 3,1 2,86E-05 8,92E-05 

30 4,7 2,86E-05 1,34E-04 

40 6,3 3,06E-05 1,91E-04 

9,3 93,3 

10 1,6 2,52E-05 3,94E-05 

20 3,1 2,60E-05 8,12E-05 

30 4,7 2,67E-05 1,25E-04 

40 6,3 2,78E-05 1,74E-04 

9,4 94,9 

10 1,6 2,35E-05 3,68E-05 

20 3,1 2,39E-05 7,46E-05 

30 4,7 2,44E-05 1,15E-04 

40 6,3 2,45E-05 1,53E-04 

Média (cm/s) 2,64E-05 1,05E-04 

Desvio Padrão (cm/s) 2,18E-06 5,27E-05 

Coeficiente de Variação (%) 8,3 50,4 
 

 

O comportamento observado entre os parâmetros (i), S e K seguiu a mesma lógica 

dos resultados já apresentados.  A Figura 29 apresenta a relação entre esses três parâmetros para 

a mistura asfáltica do tipo AA com Vv de 9%. 
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Figura 29: Curva i × K para a mistura asfáltica do tipo AA com Vv de 9% (±0,4) 

 

 

Analisando a Figura 29, verifica-se, assim como ocorrido com a mistura asfáltica 

do tipo AA com Vv de 7%, que não houve grandes diferenças no estado de saturação (S) das 

amostras para o mesmo protocolo de ensaio realizado para as três amostras. A máxima diferença 

na saturação observada foi de 5% como pode ser observado na Tabela 17.  
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Vv de 9% 

i(∆h/t) S(%) Aumento do S(%) Aumento do K(%) 

1,6 90,2  → 93,3 3 7 

1,6 93,3  → 94,9 2 5 

1,6 90,2  → 94,9 5 13 

3,1 90,2  → 93,3 3 8 

3,1 93,3  → 94,9 2 10 

3,1 90,2  → 94,9 5 20 

4,7 90,2  → 93,3 3 8 

4,7 93,3  → 94,9 2 7 

4,7 90,2  → 94,9 5 17 

6,3 90,2  → 93,3 3 12 

6,3 93,3  → 94,9 2 10 

6,3 90,2  → 94,9 5 24 
 

 

Para melhor visualizar o comportamento observado na Tabela 17, a Figura 30 

apresenta o comportamento da relação entre o aumento do K(%) e o aumento do S(%). Observa-
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se que a influência da saturação no valor do K seguiu praticamente a mesma ordem de grandeza 

dos resultados obtidos para a mistura asfáltica do tipo AA com Vv de 7%. Um aumento de 

aproximadamente 5% no S proporcionou um aumento de (em média) 20% no valor do K.  

 

Figura 30: Relação entre o aumento do S (%) e o aumento do K (%) para a mistura asfáltica do 

tipo AA com Vv de 9%  

 

 

Com relação ao valor de K obtido para os dois Vv avaliados para a mistura asfáltica 

do tipo AA, a Figura 31 apresenta a média dos valores de K obtidos para cada Vv. As amostras 

com menor Vv (7%) apresentaram menores valores de K quando comparadas às amostras com 

maior Vv (9%).  

 

Figura 31: Comparação entre os valores médio do K obtidos para a mistura asfáltica do tipo 

AA para os dois Vv analisados (7% e 9%)  
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Analisando os resultados apresentados na Figura 31, verifica-se que um aumento 

(em média) de 2% no Vv proporcionou um aumento no valor do K de aproximadamente 30%. 

Entretanto, vale ressaltar que a ordem de grandeza dos resultados não se alterou, permaneceu 

sendo 10-5cm/s. 

Para verificar a aplicabilidade da lei de Darcy, foi realizado o ensaio de 

permeabilidade com carga variável para quatro (i) distintos, verificando o comportamento do 

parâmetro (v). Os resultados da relação (v) × (i) para os dois Vv analisados (7% e 9%) são 

apresentados na Figura 32. 

 

Figura 32: Relação entre v × i para a mistura asfáltica do tipo AA para os dois Vv analisados 

(7% e 9%) 

 

(a) CPs com Vv de 7% 
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Analisando os resultados das Figuras 32 (a) e (b), verifica-se que existe uma 

linearidade entre o parâmetro (v) e o parâmetro (i), indicando que o ensaio se processou no 

regime laminar para os dois Vv avaliados.  

Da mesma forma como foi realizado para a mistura asfáltica do tipo CA, para 

verificar a confiabilidade dos resultados obtidos nessa pesquisa, foram comparados os 

resultados encontrados no presente estudo com outros encontrados na literatura para o mesmo 

tipo de mistura asfáltica em estudo (AA). Nesse contexto, a Tabela 18 apresenta uma 

comparação entre os resultados de permeabilidade obtidos por CHAVES (2010) e os resultados 

obtidos na presente pesquisa. Com o objetivo de melhor comparar os dados, foi utilizado os 

valores obtidos para uma coluna de água de 10cm (i=1,5), pois CHAVES (2010) também 

utilizou este mesmo valor de coluna de água (10cm).  

 

Tabela 18: Comparação entre os resultados de permeabilidade obtidos por CHAVES (2010) e 

os resultados obtidos na presente pesquisa para o mesmo tipo de mistura asfáltica (AA) 

Mistura Referência Vv(%) CAP(%) 
Método de 

Compactação 
K(cm/s) 

AA (TMN 2,0mm) 
CHAVES 

(2010) 
20,0 5,5 Marshall (50 

golpes) 
3,2×10-3 

19,0 6,0 2,9×10-3 

AA (TMN 4,75mm) Próprio Autor 
7,0 6,5 Superpave (75 

giros) 
1,9×10-5 

9,0 6,5 2,5×10-5 
 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 18, verifica-se a influência do Vv 

nos resultados. A ordem de grandeza dos resultados de K obtidos por CHAVES (2010) foi de 

(10-3cm/s) para um Vv médio de 20%. Já para a presente pesquisa a ordem de grandeza obtida 

para K foi de (10-5cm/s) para um Vv médio de 8%.  

 

4.3 Comparação entre as Misturas Asfálticas do Tipo CA e AA 

 

Quando comparam-se os resultados obtidos para as duas misturas asfálticas densas 

(AA e CA) avaliadas no presente trabalho, verifica-se que a ordem de grandeza dos resultados 

decresce com a diminuição do TMN da mistura asfáltica e com o aumento do teor de ligante. 

A curva granulométrica também influenciou nos valores de permeabilidade. A 

mistura asfáltica do tipo AA (TMN 4,75mm) apresenta 100% do esqueleto mineral composto 

por partículas menores do que 4,75mm. Como consequência, as partículas finas preenchem os 
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espaços vazios no interior da amostra, diminuindo a interconectividade entre os mesmos. Já a 

mistura asfáltica do tipo CA (TMN 19,0mm), apresenta mais de 50% do esqueleto mineral 

composto por agregados graúdos. Esse fato pode ter proporcionado valores de permeabilidade 

maiores para a mistura asfáltica do tipo CA, pois a menor quantidade de partículas finas pode 

ter proporcionado uma estrutura interna com vazios mais interconectados. Além disso, soma-

se o fato de que devido ao TMN utilizado, é possível que a mistura do tipo CA apresente vazios 

com tamanho maior do que os vazios da mistura do tipo AA. A Figura 33 apresenta os 

resultados obtidos para as duas misturas asfáltica (CA e AA) para cada Vv avaliado. Além 

disso, a mesma Figura apresenta a título de comparação o valor da máxima permeabilidade 

recomendada (1,25×10-3cm/s) no estudo do NCHRP (2004).  

 

Figura 33: Valores médios de K obtidos para as duas misturas asfálticas densas (CA e AA) 

para os dois Vv avaliados 

 

  

Analisando os resultados apresentados na Figura 33, observa-se que todas as 

misturas asfálticas avaliadas apresentam valores de permeabilidade abaixo do máximo 

recomendado no estudo conduzido pelo NCHRP em 2004 para misturas asfálticas (NCHRP, 

2004). Além disso, verifica-se que houve mudança da ordem de grandeza nos valores do K 

quando modifica-se o Vv para a mistura asfáltica do tipo CA, indicando maior sensibilidade à 

variação do Vv dessa mistura asfáltica quando comparada com a mistura asfáltica do tipo AA. 

Um resultado interessante é aquele obtido para o CA e a AA com o mesmo Vv (7%). Verifica-

se que, apesar do Vv ser o mesmo, o valor do K para a mistura asfáltica do tipo CA é maior se 

comparado ao valor do K obtido para a mistura asfáltica do tipo AA, indicando que 

8,80E-05

3,83E-04

1,99E-05 2,64E-05

0,00E+00

5,00E-04

1,00E-03

1,50E-03

K
(c

m
/s

)

CA - Vv(4%) CA - Vv(7%) AA - Vv(7%) AA - Vv(9%)

Máxima Permeabilidade Recomendada (1,25E-03cm/s) 



58 

 

provavelmente os vazios da mistura asfáltica do tipo CA com 7% de Vv são mais 

interconectados se comparados aos vazios da mistura asfáltica do tipo AA com os mesmos 7% 

de Vv.   

Outro fator importante na comparação dos resultados obtidos para as duas misturas 

asfálticas é o estado de saturação das amostras. No geral, o S médio para mistura asfáltica do 

tipo CA foi de 76%, enquanto que para mistura asfáltica do tipo AA foi de 90%. Como o 

protocolo de ensaio utilizado para a determinação do S foi o mesmo para ambas as misturas 

asfálticas, esses resultados indicam que apesar da mistura asfáltica do tipo AA ter uma maior 

facilidade em saturar (provavelmente por ter uma maior quantidade de vazios), a mistura 

asfáltica do tipo CA deve apresentar maior quantidade de vazios interconectados, pois essa 

mistura (CA) apresentou permeabilidade maior.  

Por fim, de acordo com a classificação proposta por O´FLAHERTY (2002), as 

misturas asfálticas do tipo CA (com Vv de 4%) e AA (com Vv de 7% e 9%) avaliadas no 

presente estudo são classificadas, em função da permeabilidade, no intervalo entre misturas 

asfálticas praticamente impermeáveis (10-6cm/s) e misturas asfálticas com drenagem baixa (10-

4cm/s). Enquanto isso, a mistura asfáltica do tipo CA com Vv de 7% é classificada como uma 

mistura asfáltica de drenagem baixa (10-4cm/s).  

 

4.3 Mistura Asfáltica do Tipo CPA 

 

Para a mistura asfáltica do tipo CPA foi realizado o ensaio de permeabilidade com 

carga constante. Para realizar esse ensaio é necessário que o sistema de entrada de água no 

permeâmetro mantenha uma carga de água constante durante o ensaio. Como não havia um 

sistema como esse no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos (LMP) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), foi utilizado o equipamento do Laboratório de Mecânica dos Solos para 

Pavimentação, localizado no Departamento de Engenharia de Transportes (DET). A altura da 

carga hidráulica de água desse equipamento é de 160cm. Como não havia outro equipamento 

capaz de variar essa altura (160cm), não foi possível variar o gradiente hidráulico. Dessa forma, 

todos os ensaios de permeabilidade realizados para a mistura asfáltica do tipo CPA utilizaram 

a mesma carga hidráulica de água (160cm). Entretanto, foram realizados medidas de 

permeabilidade para três diferentes volumes de água (1.000cm3, 700cm3 e 300cm3) coletadas 

na saída do permeâmetro, como o objetivo de analisar melhor os resultados obtidos.  
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Outra dificuldade encontrada na realização do ensaio para a mistura asfáltica do 

tipo CPA foi o processo de saturação das amostras. Não foi possível calcular o (S), pois devido 

ao elevado Vv (20% e 23%) das amostras, tornou-se inviável calcular o parâmetro (J) da 

Equação 10 que depende do peso em condição de Superfície Saturada Seca (SSS) da amostra. 

A saída de água do interior da amostra é instantânea e constante, fato que torna impraticável 

manter a superfície seca, dificultando a medida exata deste parâmetro. Entretanto, todas as 

amostras foram submetidas ao protocolo de ensaio para determinação do S, somente não foi 

possível calculá-lo.  As Tabelas 19a e 19b apresentam os resultados obtidos para a mistura 

asfáltica do tipo CPA com Vv de 20%(±0,4) e Vv de 23%(±0,4), respectivamente. A velocidade 

de percolação (v) foi calculada de acordo com a Equação 11.  

 

v =  ��  (11) 

 

Onde: 

Q= volume de água medida na proveta de saída do permeâmetro (cm3); 

A= área da seção transversal da amostra (cm2); 

t= tempo decorrido no ensaio (s). 

 

Tabela 19: Resultados de permeabilidade obtidos para a mistura asfáltica do tipo CPA (TMN 

19,0mm) 

Vv(%) 
Q (cm3) t(s) K(cm/s) v(cm/s) 

Projeto Real 

20(±0,4) 

20,4 

1.000 51 1,12E-02 2,48E-01 

700 36 1,11E-02 2,48E-01 

300 16 1,10E-02 2,44E-01 

19,8 

1.000 51 1,14E-02 2,50E-01 

700 36 1,13E-02 2,48E-01 

300 17 1,01E-02 2,20E-01 

20,0 

1.000 53 1,09E-02 2,39E-01 

700 37 1,11E-02 2,43E-01 

300 18 9,87E-03 2,16E-01 

Média (cm/s) 1,09E-02 2,39E-01 

Desvio Padrão (cm/s) 5,41E-04 1,25E-02 

Coeficiente de Variação (%) 5,0 5,2 
 

(a) CPs com Vv 20% 
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Vv(%) 
Q(cm3) t(s) K(cm/s) v(cm/s) 

Projeto Real 

23(±0,4) 

23,3 

1.000 50 1,17E-02 2,56E-01 

700 29 1,39E-02 3,04E-01 

300 15 1,19E-02 2,60E-01 

23,0 

1.000 49 1,19E-02 2,60E-01 

700 32 1,27E-02 2,79E-01 

300 15 1,19E-02 2,60E-01 

22,8 

1.000 49 1,18E-02 2,58E-01 

700 29 1,39E-02 3,04E-01 

300 15 1,19E-02 2,60E-01 

Média (cm/s) 1,24E-02 2,71E-01 

Desvio Padrão (cm/s) 8,90E-04 1,95E-02 

Coeficiente de Variação (%) 7,2 7,2 
 

(b) CPs com Vv 23% 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 19, verifica-se que a 

permeabilidade média para a mistura asfáltica com 20% de Vv foi de 1,09×10-2cm/s, enquanto 

que para a mistura asfáltica com 23% de Vv, a permeabilidade média foi de 1,24×10-2cm/s. Um 

aumento médio de 3% no Vv proporcionou um aumento no valor do K de, aproximadamente, 

14%. Com esse resultado, verifica-se que houve pouca influência do Vv na permeabilidade 

desse tipo de mistura asfáltica. Nesse contexto, é possível que a permeabilidade para a mistura 

asfáltica do tipo CPA, a partir de um determinado Vv, não sofra influência relevante, como foi 

verificado, por exemplo, para a mistura asfáltica do tipo CA. Vale lembrar que a CPA deve ser 

dosada para um Vv entre 18% e 25%, com o objetivo principal de drenar a água da superfície 

do pavimento. Dessa forma, é provável que, para esse intervalo de Vv (entre 18% e 25%), os 

valores do (K) sejam semelhantes. Como consequência a mistura asfáltica poderá realizar sua 

função principal de drenagem para qualquer valor de Vv dentro desse intervalo proposto pela 

norma. 

Para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos no presente estudo, a Tabela 

20 apresenta um comparação entre os diversos resultados de permeabilidade encontrados na 

literatura para misturas asfálticas do tipo CPA. Diante dos resultados apresentados na Tabela 

20, verifica-se que a maioria dos autores analisados obteve valores de K da ordem de 10-2cm/s. 

Somente OLIVEIRA (2003) obteve ordem de grandeza superior (10-1cm/s) para este parâmetro. 
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Tabela 20: Comparação dos resultados de permeabilidade para misturas asfálticas do tipo CPA 

obtidos por diferentes autores 

Mistura Referência Vv(%) CAP(%) Método de 
Compactação 

K(cm/s) 

CPA (TMN 
19,0mm) 

OLIVEIRA (2003) 
22,0 

4,0 Marshall (50 golpes) 
4,53×10-1 

18,0 3,86×10-1 

SOUZA (2008) 25,0 4,2 
Superpave (100 

giros) 
1,15×10-2 

SILVA (2005) 18,2 4,7 Marshall (50 golpes) 2,88×10-2 

Próprio Autor 
20,0 

4,0 Superpave (50 giros) 
1,09×10-2 

23,0 1,24×10-2 
 

 

Analisando os resultados encontrados por SOUZA (2008), SILVA (2005) e aqueles 

obtidos na presente pesquisa constata-se o fato comentado anteriormente de que para o intervalo 

de Vv entre 18% a 25%, os resultados de permeabilidade são semelhantes.  

Por fim, de acordo com a classificação proposta por O´FLAHERTY (2002), 

somente a mistura asfáltica proposta por OLIVEIRA (2003) é classificada como tendo 

drenagem alta (10-1cm/s). Enquanto que todas as outras três misturas asfálticas apresentadas na 

Tabela 20 são classificadas como tendo drenagem razoável (10-2cm/s).  
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5 CONCLUSÕES & SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

No presente trabalho foi proposta uma metodologia para avaliar a permeabilidade 

de misturas asfálticas. Foram realizados os ensaios de permeabilidade com carga variável nas 

misturas asfálticas com granulometria densa (CA e AA) e o ensaio de permeabilidade com 

carga constante para a mistura asfáltica com granulometria aberta (CPA) para diferentes Vv. 

No geral, as misturas asfálticas com granulometria densa apresentaram a mesma ordem de 

grandeza para os valores de K (10-5cm/s), exceto as amostras da mistura asfáltica do tipo CA 

com Vv de 7% que apresentou valores de K da ordem de 10-4cm/s. Sendo que a mistura asfáltica 

do tipo AA apresentou valores de K menores se comparados aqueles encontrados para a mistura 

asfáltica do tipo CA. Já para a mistura asfáltica do tipo CPA, a ordem de grandeza dos valores 

de K obtidos foi de 10-2cm/s.  

Com relação ao regime de escoamento, o regime laminar foi garantindo para as 

duas misturas asfálticas densas avaliadas (CA e AA) para os dois Vv investigados. Observou-

se que, quanto menor a carga de água dissipada e quanto menos permeável for a mistura 

asfáltica, a aplicação da lei de Darcy torna-se mais coerente. Já para a mistura asfáltica do tipo 

CPA, como não foi possível realizar o ensaio para gradientes hidráulicos distintos, também não 

foi possível caracterizar o regime de escoamento. Entretanto, diante da ordem de grandeza do 

valor de K obtido, das observações realizadas durante o ensaio, e dos relatos encontrados na 

literatura, o presente autor acredita que o regime de escoamento para esse tipo de mistura 

asfáltica pode ser considerado turbulento.   

Com relação ao método de ensaio proposto, os resultados de permeabilidade 

obtidos para as três misturas asfálticas avaliadas foram comparados com os resultados 

encontrados na literatura, e verificou-se que a ordem de grandeza dos valores é semelhante, 

demostrando a confiabilidade do método proposto. Entretanto, vale ressaltar a necessidade de 

melhorar alguns procedimentos, como por exemplo o controle da saturação e a 

impermeabilização da lateral das amostras. Esses dois detalhes são essenciais para se obter 

resultados realistas e confiáveis.  

Diante do estudo apresentado, são apresentadas algumas sugestões para trabalhos 

futuros, quais sejam: 
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a) Utilizar os resultados de permeabilidade obtidos como dados de entrada em um 

programa de análise de percolação, com o objetivo de verificar a influência do K no 

fluxo de água em misturas asfálticas; 

b) Correlacionar os resultados de permeabilidade com ensaios mecânicos a partir do 

condicionamento das amostras, verificando a relação entre a permeabilidade e o 

dano por umidade induzida;  

c) Analisar a estrutura interna das amostras por meio do uso do Processamento Digital 

de Imagens (PDI), com o objetivo de verificar a distribuição dos vazios no interior 

do material. 

d) Verificar o efeito da viscosidade do fluido na permeabilidade 

e) Avaliar a permeabilidade na direção horizontal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

REFERÊNCIAS 

 

AASHTO T 283 (2003) American Association of State Highway and Transportation Officials. 

Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture Induced Damage. 

 

ABNT NBR 15545 (2000) Solo - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade de Solos 

Argilosos a Carga Variável. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

ABNT NBR 13292 (1995) Solo - Determinação do Coeficiente de Permeabilidade de Solos 

Granulares à Carga Constante. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

AL-OMARI, A.A.M. (2004) Analysis of HMA Permeability through Microstructure 

Characterization and Simulation of Fluid Flow in X-ray CT Images. Tese de Doutorado, Texas 

A&M University, Texas. 

 

ALVAREZ, A.E. (2009) Improving Mix Design Construction of Permeable Friction Course 

Mixtures. Tese de Doutorado, Texas A&M University, Texas. 

 

ALVAREZ, A.E.; A.E.M. MASCE, P.E.; CINDY ESTAKHRI (2010) Drainability of 

Permeable Friction Course Mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22, No. 6, 

p. 556 - 564.  

 

ARAMBULA, E.; MASAD, E.; MARTIN, A. (2007) Influence of Air Void Distribution on the 

Moisture Susceptibility of Asphalt Mixes. Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 19, 

No. 8, p. 655 - 664. 

  

ASTM D 2041 (2000) American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for 

Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Mixtures. USA. 

 

ASTM D 1188 (2002) American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for 

Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Paraffin-Coated 

Specimens. USA. 

 



65 

 

ASTM D 2726 (2000) American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for 

Bulk Specific Gravity and Density of Non-Absorptive Compacted Bituminous Mixtures. USA. 

 

ASTM (2001) Standard PS 129-01, Standard Provisional Test Method for Measurement of 

Permeability of Bituminous Paving Mixtures Using a Flexible Wall Permeameter,  Annual Book 

of ASTM Standard, Vol. 4.03, ASTM International, West Conshohocken, PA.  

 

BERNUCCI, L.B.; MOTTA, L.M.; CERATI, J.A.P.; SOARES, J.B.  (2007) Pavimentação 

Asfáltica: Formação Básica para Engenheiros. 3ª Edição. Rio de Janeiro, RJ. 

 

BOTELHO, F.V.C.; SANTOS FILHO, F.P. (2002) Viabilidade de Execução de Asfalto 

Drenante com o Uso de Calcário do Distrito Federal. Estágio Supervisionado, Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, DF.   

 

BOTELHO, F.V.C.; SANTOS FILHO, F.P.; ALMEIDA M.G.G.; FARIAS, M.M. (2004) Uso 

de Agregado Calcário em Asfalto Drenante. In: 13a Reunião de Pavimentação Urbana, Maceió, 

Al. 

 

CHAVES, F.J. (2010) Estudo de Misturas de Areia Asfalto a Frio em Pavimentação de Baixo 

Volume de Tráfego no Estado do Ceará – Contribuição ao Método de Dosagem. Tese de 

Doutorado, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 

 

DNER-ME 35 (1998) Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles”. Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNER-ME 086 (1994) Agregados - Determinação do Índice de Forma. Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNER-ME 083 (1998) Agregados - Análise Granulométrica.  Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 



66 

 

DNER-ME 081 (1998) Agregados - Determinação da Absorção e da Densidade de Agregado 

Graúdo.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil. 

 

DNER-ME 079 (1994) Agregado - Adesividade do Ligante Betuminoso.  Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNER-ME 084 (1995) Agregado Miúdo - Determinação da Densidade Real.  Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem - Método de Ensaio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNER-ES 386 (1999) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  Pavimentação: Pré-

Mistura a Quente com Asfalto Polímero: Camada Porosa de Atrito. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNER-ES 387 (1999) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  Pavimentação: Areia 

Asfáltica a quente com Asfalto Polímero. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

DNIT-ES 031 (2004) Pavimentação: Concreto Asfáltico. Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  

 

ELLIS, W.H.; SCHMIDT, R.J. (1960) A Method for Measuring the Air Permeabilities of 

Asphalt Concrete Pavements. Road and Paving Session, ASTM, Atlantic City, New Jersey. 

 

HUNTER, A.E.; GORDON, D.A. (2005) Numerical Modeling of Asphalt Mixture Site 

Permeability. In: 84th Annual Meeting Transportation Research Board, USA. 

 

MACHADO, R.Z. (2007) Asfalto Modificado com Polímero SBS para Pavimentos Drenantes. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.  

 

MAUPIN Jr., G.W. (2000) Asphalt Permeability Testing in Virginia. Transportation Research 

Record, No. 1723, Transportation Research Board, p. 83-91, Washington, D.C.   

 



67 

 

NASCIMENTO, R.R. (2005) Utilização de Agregados de Argila Calcinada em Pavimentação: 

uma Alternativa para o Estado do Acre. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.  

 

BROWN, E.R.; HAININ, M.R.; COOLEY, A.; HURLEY, G. (2004) NCHRP - National 

Cooperative Highway Research Program. TRB, Relationship of air Voids, Lift Thickness, and 

Permeability in Hot Mix Asphalt Paviments. Report 531. 

 

O´FLAHERTY, A.M. (2002) Highways – The Location, Design, Construction and 

Maintenance of Road Pavements. 4ª Edição. Design and Construction of Hot-Mix Bituminous 

Surfacings and Roadbases - Capítulo 12. Oxford, Butterworth Heinemann.   

 

OLIVEIRA, C.G.M. (2003) Estudos de Propriedades Mecânicas e Hidráulicas do Concreto 

Asfáltico Drenante. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Distrito Federal, DF. 

 

PINTO, C.S. (2002) Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. 2a Ed., Oficina de 

Textos, São Paulo, SP. 

 

PORTO, R.M. (2006) Hidráulica Básica. 4ª Edição, EESC-USP, SP.  

 

KASSEM, E.; MASAD, E.; BULUT, R.; LYTTON, R. (2006) Measurements of Moisture 

Suction and Diffusion Coefficient in Hot-Mix Asphalt and Their Relationships to Moisture 

Damage. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 

1970, p. 45-54, Washington, D.C. 

 

KANITPONG, K.; BENSON, C. H.; BAHIA, H. U. (2001) Hidraulic Conductivity 

(permeability) of Laboratory Compacted Asphalt Mixtures. Transportation Research Record, 

No. 1767, Transportation Research Board, p. 25-33, Washington, D.C.   

 

SILVA, C.E.B.D. (2005) Estudo da Permeabilidade de Misturas Asfálticas de Graduação 

Aberta. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.   

 



68 

 

SOUZA, S.A. (2008) Avaliação da Capacidade de Escoamento da Água em Mistura Asfáltica 

Drenante: Proposta de Ensaio de Laboratório. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 

 

RIBEIRO, E.A.; FERREIRA, W.L.G.; CASTELO BRANCO, V.T.F.; SOARES, S.A.; 

SOARES, J.B.; MATEOS, A. (2011) Avaliação da Resistência ao Dano por Umidade em 

Misturas Asfálticas por Meio de Métodos Adotados no Brasil e na Espanha. Revista 

Pavimentação, No. 20, p. 19 - 29, Rio de Janeiro, RJ.  

 

VASCONCELOS, K.L. (2004) Comportamento Mecânico de Misturas Asfálticas a Quente 

Dosadas pelas Metodologias Marshall e Superpave com Diferentes Granulometrias.  

Dissertação de Mestrado, PETRAN/UFC, Fortaleza, CE. 

 

ZHANG, Y.; LUO, R.; LYTTON, R. (2012) Anisotropic Viscoelastic Properties of Undamaged 

Asphalt Mixtures. Journal of Transportation Engineering, Vol. 138, No. 1, p. 75-89.  

 
WILLIAMS, R.C; M.A, RAOUF; J.S, P.E (2010) Alternative Test Methods for Measuring 

Permeability of Asphalt Mixes. In: 89th Annual Meeting the Transportation Research Board, 

January 10-14th, Washington, D.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


