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ligantes nos anos 1990, e constante das especificações ASTM D 6373-13, não é
adequado, e vem sendo criticado por pesquisadores internacionais. Desde 2000,
vários ensaios foram desenvolvidos, mas o teste mais aceito pela comunidade
cientifica é aquele que adota o princípio de dano contínuo viscoelástico (VECD –
viscoelastic continuum damage), que é também empregado para caracterizar as
misturas asfálticas. Este trabalho tem como objetivo principal contribuir para a
validação do ensaio de estimativa da resistência ao dano de ligantes asfálticos
utilizando Varredura Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep
(LAS), como ferramenta de previsão do desempenho à fadiga. Foi realizada a
comparação dos resultados deste ensaio de dano em vários tipos de ligantes com o
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resistência ao dano. Foi verificada a aplicabilidade do ensaio LAS, que pode ser
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1

INTRODUÇÃO

A fadiga é um dos principais defeitos encontrados na pavimentação. A
formação de trincas por fadiga reduz a capacidade de suporte do pavimento e
possibilita a entrada de água na estrutura, agravando o defeito. A fadiga da camada de
revestimento asfáltico (Erro! Fonte de referência não encontrada.) afeta o
avimento, funcional e estruturalmente. Os danos por fadiga são incrementais e
ocorrem gradualmente devido às tensões induzidas pelo carregamento provocado pelo
tráfego de veículos, como é do conhecimento do meio técnico desde a década de
1950.

Figura 1.1. Exemplo de trincas por fadiga.

A ASTM E1823-13 (2013) define fadiga como o processo de mudança
estrutural permanente, progressiva e localizada que ocorre em um ou mais pontos, de
um material sujeito a condições que produzem amplitudes de tensões e de
deformações variáveis e que produzem fissuras ou ruptura completa após um
determinado número de ciclos. A vida de fadiga, N, é definida como o número de
ciclos de tensão ou de deformação, de determinada natureza, que um corpo de prova
suporta até que algum tipo de falha ocorra. No caso dos pavimentos a fadiga é, em
geral, provocada por tensão de tração na camada inferior ou por flexão alternada
(PINTO, 1991; MOTTA, 1991, BERNUCCI et al. 2007).
Os pavimentos são dimensionados para terem certa capacidade estrutural, de
forma que os materiais utilizados suportem os esforços repetitivos do tráfego de
veículos ao longo da vida de projeto, especialmente a camada de revestimento
asfáltico. Atualmente, são empregados ainda métodos empíricos para a dosagem de
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misturas asfálticas e para o dimensionamento de pavimentos. Existe um esforço de
algumas universidades federais brasileiras, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do
DNIT e da Petrobras, liderado pela COPPE/UFRJ, em desenvolver um método
mecanístico-empírico para o dimensionamento de pavimentos. Um dos parâmetros de
desempenho utilizado no dimensionamento é a vida de fadiga. Em geral, não há uma
correlação explícita entre o tipo de ligante asfáltico e o desempenho de uma mistura
asfáltica pelos critérios empíricos de dosagem. A definição de um método de ensaio
para a determinação deste parâmetro, capaz de prever adequadamente o
comportamento de uma mistura asfáltica e de um ligante em serviço, é de suma
importância para dimensionar e avaliar corretamente o desempenho de um pavimento.
Este trabalho se insere no contexto de busca de melhores critérios de
definição e de quantificação da qualidade de misturas asfálticas sob o aspecto de
fadiga, verificando qual a contribuição do ligante para este tipo de dano.

1.1

JUSTIFICATIVA

As especificações de ligantes asfálticos no mundo estão em constante
evolução com o propósito de inclusão de requisitos relacionados ao desempenho em
pavimentos. Partiu-se de ensaios simples e empíricos chegando a testes
fundamentais, baseados na caracterização da viscoelasticidade e do dano,
alcançando avanços significativos nas últimas décadas (ASPHALT INSTITUTE, 2007).
No Brasil, as especificações vigentes ainda são baseadas em ensaios
empíricos, tais como penetração e ponto de amolecimento. Muitos dos problemas que
ocorrem nas rodovias brasileiras devem-se à seleção inadequada dos materiais
empregados e, principalmente, ao desconhecimento do ligante a ser usado no
pavimento em função do tráfego e da temperatura do pavimento. Uma especificação
por desempenho poderia contribuir para o aumento da durabilidade e a redução de
intervenções corretivas e de manutenções.
Na Europa, esforços no sentido de se estabelecer uma nova geração de
especificações baseadas em desempenho estão sendo realizados há mais de 10
anos, já tendo sido propostos vários parâmetros para prever e evitar problemas de
deformação permanente, trincas por fadiga e trincas térmicas. As especificações
americanas SUPERPAVE (SUperior PERforming Asphalt PAVEment), desenvolvidas
na década de 1990, estão em permanente revisão e novos requisitos estão sendo
incluídos para melhor diferenciar o comportamento dos ligantes (LEITE et al., 2011).
O critério de avaliação do desempenho relativo à deformação permanente
das especificações SUPERPAVE ASTM D 6373-13, é dado por |G*|/sen, sendo |G*| o
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módulo dinâmico de cisalhamento e  o ângulo de fase. Este parâmetro é obtido a
partir do ensaio de cisalhamento dinâmico realizado no Reômetro de Cisalhamento
Dinâmico (DSR) em temperaturas altas e foi recentemente substituído pela
compliância não recuperada (Jnr), obtida a partir do ensaio cíclico de Fluência e
Recuperação sob Múltipla Tensão – MSCR, também realizado no DSR nas
especificações da AASHTO (AASHTO MP-19-10). Sua substituição na ASTM D 637313 está atualmente em discussão. Sua inclusão permite diferenciar melhor o
desempenho de asfaltos modificados dos não modificados, além de classificar os
ligantes de acordo com o volume de tráfego (MARTINS et al., 2009).
O critério adotado pela especificação SUPERPAVE para a avaliação do
desempenho do ligante em relação à fadiga é o parâmetro |G*|·sen, também
realizado no DSR em temperaturas intermediárias. Este parâmetro, assim como o de
deformação permanente (|G*|/sen), é medido na faixa de viscoelasticidade linear,
usando pequenas deformações, e é baseado no conceito de energia dissipada por
ciclo de carga (BAHIA et al., 2001). No entanto, na última década, tem sido muito
discutida a real capacidade desta relação |G*|·sen representar bem as propriedades
relativas à resistência à fadiga e classificar adequadamente os ligantes.
Estudos realizados durante o projeto NCHRP 9-10, cujo objetivo era avaliar a
aplicabilidade das especificações SUPERPAVE para asfaltos modificados em misturas
asfálticas produzidas com nove tipos de ligantes, apontaram a correlação deficiente do
|G*|·sen com a vida de fadiga de misturas asfálticas produzidas com o mesmo tipo de
agregado e a mesma granulometria. Foi observado que o tipo de ligante, o grau de
desempenho (PG) e o agente modificador têm maior influência na vida de fadiga,
mostrando-se mais significativos do que a alteração provocada pela mudança no tipo
de agregado empregado na mistura (BAHIA et al., 2001).
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Figura 1.2. Influência do ligante e dos agregados (granulometria) nos principais defeitos da pavimentação
(FHWA, 2002).

Na Figura 1.2 mostra-se uma ilustração da importância dos agregados e
ligantes nos três principais defeitos estruturais dos pavimentos asfálticos (FHWA,
2002). Nota-se que para a fadiga, o ligante contribuiu com 60% do dano.
Logo, concluiu-se que a determinação da resistência à fadiga do ligante
asfáltico é importante para a previsão da vida de fadiga do pavimento. Desde então,
vários pesquisadores têm conduzido pesquisas no sentido de desenvolver um novo
ensaio, para ligantes asfálticos, que permita a determinação dos parâmetros
relacionados à fadiga.
Está em discussão no subcomitê D 04.40 – Asphalt Specifications da ASTM a
exclusão do parâmetro |G*|·sen da especificação, uma vez que seu valor não
representa adequadamente a resistência ao dano por fadiga enquanto outros
parâmetros estão sendo testados. O grupo de estudos de ligantes asfálticos da
Federal Highway Administration Asphalt Expert Task Group – FHWA Asphalt Binder
ETG também quer eliminar este parâmetro. Diversos estudos estão sendo conduzidos
visando desenvolver um novo ensaio, para ligantes asfálticos, para a determinação
dos parâmetros relacionados à fadiga.
Um dos ensaios que tem sido mais estudado para substituir a relação
|G*|·sen na especificação SUPERPAVE é o ensaio de varredura linear de amplitude –
estimativa da resistência ao dano de ligantes asfálticos utilizando Varredura Linear de
Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep (LAS). Inicialmente proposto por
Johnson et al. (2007), usa o DSR com as seguintes modificações propostas por Hintz
(2012) e Hintz e Bahia (2013b): mudança no esquema de carregamento da varredura
linear de amplitude de deformação e na adoção do modelo de fratura para definição do
critério de ruptura em função do tamanho da fissura crítica.
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Este ensaio foi implantado no CENPES em 2011, porém incoerências foram
identificadas na metodologia, principalmente no que tange à temperatura do ensaio,
inicialmente realizado a 25°C, gerando dúvidas em relação ao mecanismo de dano
ocorrido no corpo de prova. Além disso, havia limitação dos equipamentos disponíveis,
em função dos parâmetros do ensaio, com mudanças abruptas no carregamento para
aplicação dos degraus de deformações, que não eram suportadas pelos equipamentos
disponíveis na época, podendo provocar resultados equivocados.
Hintz (2012) desenvolveu diversos estudos para correlacionar os resultados
do LAS com outros ensaios de fadiga de ligantes asfálticos e de misturas asfálticas,
verificando os efeitos do dano provocado por falhas devido à má adesividade e aos
efeitos de instabilidade de fluxo (SAFAEI e HINTZ, 2014). Tais esforços levaram à
aprovação do método provisório da AASHTO TP101-12-UL.
Ao mesmo tempo, para a previsão da vida de fadiga de misturas asfálticas foi
desenvolvido recentemente pelo professor Y. Richard Kim, da North Carolina State
University, nos Estados Unidos, um novo tipo de ensaio, com aplicação do princípio de
Dano Contínuo Viscoelástico Simplificado (S-VECD, Simplified Viscoelastic Continuum
Damage). Este procedimento leva em conta propriedades fundamentais dos materiais
para efetivamente caracterizar o comportamento de misturas asfálticas por um
programa experimental simplificado em relação aos tradicionais, que demandam
muitos corpos de prova e muito tempo de ensaio. Este novo ensaio consiste no ensaio
uniaxial de compressão-tração com um carregamento senoidal cíclico, com
deformação controlada e está sendo objeto de estudo de doutorado de Luis Alberto H.
do Nascimento, pesquisador do CENPES, em andamento pela Universidade da
Carolina do Norte, EUA.
Assim, a motivação deste estudo é poder contribuir para verificar se o novo
ensaio LAS feito em alguns ligantes indica o mesmo tipo de previsão de vida de fadiga
de misturas asfálticas produzidas com as mesmas amostras e ensaiadas por S-VECD.
E também contribuir para a disseminação do ensaio no Brasil, onde existe uma lacuna
no que diz respeito à caracterização do desempenho dos ligantes em relação à fadiga,
possibilitando a adoção de novas especificações brasileiras por desempenho,
incluindo os ensaios de MSCR e o LAS.

1.2

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal contribuir para a validação do
ensaio de estimativa da resistência ao dano de ligantes asfálticos utilizando Varredura
Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep (LAS) conforme
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proposto no procedimento provisório AASHTO TP101-12-UL como ferramenta de
previsão do desempenho à fadiga. Os objetivos específicos deste trabalho são:
i.

Verificar o uso do novo ensaio LAS, utilizando o DSR, considerando as
modificações propostas por Hintz (2012) para estimativa de tolerância ao
dano, em quatro tipos de ligantes, modificados e não modificados,
classificando-os quanto à resistência ao dano;

ii.

Avaliar o efeito da temperatura no comportamento dos ligantes asfálticos
com relação à vida de fadiga;

iii.

Avaliar o comportamento em relação ao dano por fadiga de misturas
asfálticas compostas por um tipo de agregado e cada um destes ligantes,
por meio do ensaio de fadiga por carregamento cíclico uniaxial, com
aplicação do princípio de Dano Contínuo Viscoelástico Simplificado (SVECD, Simplified Viscoelastic Continuum Damage).

iv.

Validar os resultados dos ensaios de dano nos ligantes a partir do
comportamento das misturas asfálticas que contêm os ligantes estudados
nesta dissertação, comparando os dados obtidos e verificando a aderência
dos resultados quanto à previsão da vida de fadiga.

1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos assim distribuídos:
O Capítulo 1 é o presente capítulo de introdução no qual constam a
justificativa e os objetivos.
O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica de tópicos importantes para
o entendimento de conceitos referentes ao dano por fadiga e detalha o ensaio de
estimativa de resistência ao dano, objeto de estudo deste trabalho.
O Capítulo 3 trata da obtenção e da caracterização dos materiais utilizados
nesta pesquisa.
O Capítulo 4 mostra os resultados experimentais e a discussão dos mesmos.
O Capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações para trabalhos
futuros.
São apresentados também um Apêndice e um Anexo:
O Apêndice A apresenta o passo a passo do cálculo dos parâmetros LAS
referentes à tolerância ao dano por fadiga.
O Anexo A apresenta o método provisório AASTHO TP-101-12-UL com o
procedimento base utilizado nesta pesquisa.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
DANO POR FADIGA

O mecanismo de formação de trincas por fadiga é bastante complexo, sendo
função das propriedades do ligante, das características da mistura asfáltica e da
estrutura do pavimento. O processo de trincamento pode ser dividido em fases:
iniciação de microfissuras formadas pela ação do carregamento repetido, crescimento,
coalescência e propagação das trincas, com consequente formação de macrofissuras,
que podem evoluir provocando defeitos severos e prejudicando a serventia do
pavimento (PINTO, 1991, RODRIGUES, 1991, BERNUCCI et al., 2007, WRI, 2008,
KIM, 2009).
O dano por fadiga e o processo de trincamento podem ser abordados
basicamente por duas teorias: mecânica da fratura e mecânica do contínuo. A
mecânica da fratura estuda o fenômeno de formação das microtrincas para
representar o comportamento do material, enquanto a mecânica do contínuo
representa globalmente os fenômenos da microescala, e utiliza as propriedades
fundamentais das misturas asfálticas para caracterizar seu comportamento (SOUZA,
2005; CASTELO BRANCO, 2008, UNDERWOOD, 2011).
Os principais mecanismos de trincamento por fadiga em pavimentos
asfálticos são do tipo topo-base e base-topo (KIM, 2009). O trincamento tipo topo-base
se inicia na superfície do pavimento ao longo da trilha de roda e se propaga para
baixo, sendo provocado pelas altas deformações cisalhantes impostas pelo tráfego de
veículos. Normalmente são identificadas trincas longitudinais ao longo da trilha de
roda. O trincamento tipo base-topo se inicia na parte inferior da camada asfáltica,
devido às elevadas deformações de tração associadas à flexão do pavimento, e se
propagam até a superfície do revestimento. Este tipo de trincamento é a forma mais
comum de ocorrência do dano por fadiga, especialmente nos revestimentos pouco
espessos, e caracteriza-se por trincas conectadas, denominadas couro de jacaré.
(RODRIGUES, 1991, BERNUCCI et al., 2007, HINTZ, 2012).
Os materiais asfálticos apresentam comportamento viscoelástico e são
termossensíveis, ou seja, a resposta dos ligantes e misturas asfálticas depende da
temperatura, da velocidade e do nível de carregamento a que são submetidos.
Quando compõem uma estrutura de pavimento, a capacidade estrutural das camadas
do pavimento e as condições climáticas, entre diversas outras variáveis, também
afetam esses materiais que se comportam de diferentes formas ao longo do tempo, o
mesmo ocorrendo com o dano que sofrem.
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Diversos fatores influenciam a vida de fadiga de um revestimento asfáltico:
temperatura, volume de tráfego, velocidade e carga dos veículos, pressão de inflação
dos pneus e a própria estrutura do pavimento, o que torna bastante complexa a
modelagem e previsão do dano por fadiga.
Outro fator importante que vem sendo considerado é o efeito denominado
healing, que consiste na capacidade de recuperação das características mecânicas do
material, ligadas ao armazenamento e a dissipação da energia da fratura, que
funcionam de forma a selar novamente as trincas, aumentando a vida de fadiga (KIM,
2009).
Deve-se considerar, também, o efeito do envelhecimento do ligante ao longo
do tempo, desde a usinagem e a aplicação, onde são empregadas temperaturas
elevadas, e em serviço, no qual o ligante está sujeito à ação do clima, variações de
temperatura, umidade e radiação solar ultravioleta (UV). O envelhecimento provoca o
enrijecimento do ligante e reduz a capacidade de healing e de relaxação de tensões,
tornando-o mais suscetível à fadiga. Além disso, o efeito do superaquecimento do
ligante durante usinagem, principalmente no Brasil, onde misturas alcançam
temperaturas de até 180ºC, pelo menos 20ºC a mais do que o necessário para
envolver o agregado convenientemente, o que acarreta enrijecimento precoce e menor
resistência à fadiga. (PINTO, 1991; TONIAL, 2001; READ e WHITEOAK, 2003, WRI,
2008, KIM, 2009, LEITE et al., 2010).
Outro efeito a ser considerado é relativo à ação deletéria da água em
misturas asfálticas, que pode resultar em defeitos prematuros no pavimento. O dano
por umidade afeta o desempenho da mistura em função da perda de coesão, do
aumento da rigidez do filme de ligante e da falha na adesão entre agregados e ligante
(WRI, 2008). Vasconcelos et al. (2006) mostraram que, a partir de ensaios realizados
no Dynamic Mechanical Analyzer (DMA), com deformação controlada, em corpos de
prova cilíndricos de mástique, sob condição de umidade induzida ocorre redução de
aproximadamente 50% na vida de fadiga, quando comparado com o mástique na
condição original, confirmando o efeito prejudicial da umidade no dano por fadiga.
Para estudar a causa dos principais defeitos da pavimentação asfáltica e a
influência dos diferentes materiais empregados, diversos projetos de pesquisa foram
realizados de forma a definir parâmetros capazes de prever adequadamente o
desempenho com relação à deformação permanente e à fadiga. Uma vez que a
propagação de fissuras tem início no ligante, o conhecimento das propriedades
viscoelásticas e viscoplásticas dos ligantes é fundamental (BAHIA et al., 2001,
KIM, 2009).
Chacur e Nascimento (2010) avaliaram o desempenho de diferentes ligantes
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com relação à resistência à fadiga. Foram utilizados seis ligantes convencionais e um
modificado com ácido polifosfórico (PPA) que estão identificados na Tabela 2.1.
Mostraram que não houve boa correlação dos ensaios reológicos das especificações
SUPERPAVE com os resultados obtidos nos ensaios de vida de fadiga determinada
por controle misto em misturas asfálticas .
Isto sugere que o parâmetro |G*|·sen não classifica adequadamente o
ligante quanto à fadiga em comparação ao desempenho do mesmo determinado na
mistura asfáltica.
Tabela 2.1. Identificação e características dos ligantes utilizados por Chacur e Nascimento (2010).

Identificação

Classificação

Tipo

CAP A

50/70

Convencional

CAP B

30/45

Convencional

CAP C

30/45

Convencional

CAP D

30/45

Modificado com PPA

CAP E

30/45

Convencional

CAP F

30/45

Convencional

CAP G

30/45

Convencional

8000,0
7000,0

G* x sen(delta) @ 25°C, kPa

2

R = 0,0166

CAP C

CAP B

6000,0
5000,0
CAP F

4000,0

CAP D

CAP A
CAP G

3000,0
CAP E

2000,0
1000,0
0,0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Misturas N300, ciclos

Figura 2.1. Correlação entre os resultados de fadiga das misturas (N300) e |G*|·sen (delta) a 25°C dos
ligantes (CHACUR e NASCIMENTO, 2010)

Os ensaios nas misturas asfálticas foram realizados em corpos de prova
cilíndricos através de carregamentos por compressão diametral (tração indireta) por
controle misto, expressão utilizada para designar o ensaio de repetição de cargas que
combina tensão controlada e deformação controlada, o que representa controlar a
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tensão e a deformação, cada uma durante uma fase do ensaio. O teste foi realizado a
25°C, sendo o carregamento controlado por deformação, do tipo haversine, com
pulsos de 300με e 600με e duração de 0,1 segundo e o repouso, controlado por
tensão e duração de 0,9 segundos, com dois níveis de deformação: 300 μs e 600 μs
O final do ensaio corresponde ao ciclo N no qual a rigidez do material é reduzida em
50% (NASCIMENTO et al., 2010).
Algumas hipóteses foram levantadas para justificar a ausência de correlação
do |G*|·sen com a vida de fadiga (ANDERSON et al., 2001; BAHIA et al., 2001;
JOHNSON et al., 2007):
 Os níveis de tensão e de deformação a que o ligante é submetido no
pavimento são superiores ao utilizado no ensaio;
 O tipo de carregamento e o número de ciclos aplicados no ensaio não
representam o que ocorre no pavimento em serviço;
 O dano acumulado devido às cargas repetidas não é corretamente medido
para os ligantes, visto que o ensaio é realizado na faixa de
viscoelasticidade linear e com um número pequeno de ciclos de
carregamento;
 A adição de polímeros e agentes modificadores no ligante melhora o seu
desempenho e as propriedades elásticas dos polímeros são requeridas em
diferentes estágios de carregamento, no entanto o parâmetro |G*|·sen
não diferencia o efeito do polímero na caracterização dos ligantes e das
misturas.
Novos ensaios no ligante foram propostos para corrigir essas deficiências. O
parâmetro |G*|·sen, conforme especificação ASTM D 6373-13 deve ser determinado
no reômetro de cisalhamento dinâmico – DSR após envelhecimento de curto e longo
prazo (envelhecimento em estufa de filme fino rotativo – RTFOT seguido de
envelhecimento em vaso de pressão – PAV). Os novos ensaios, entretanto, propõem
que os testes sejam realizados diretamente na amostra envelhecida somente na
estufa de filme fino rotativo (RTFOT), para tentar simular a condição em que o ligante
se encontra nos corpos de prova moldados para a realização do ensaio de mistura
asfáltica para determinação da vida de fadiga.
Inicialmente foi sugerido o ensaio de cisalhamento contínuo (ou varredura de
tempo) no DSR, time sweep test (TS), com deformação controlada, que consistia na
aplicação de ciclos de carregamento repetidos, numa determinada amplitude de
deformação, nas mesmas temperaturas do ensaio realizado na mistura, a 10 Hz, em
diferentes níveis de deformação, 1% a 3%, definidos em função da estrutura do
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pavimento e do carregamento do tráfego. A curva de módulo dinâmico de
cisalhamento |G*| versus número de ciclos era obtida. O ensaio baseava-se na
definição de dano por fadiga e o critério de ruptura dado pelo número de ciclos (Nf)
para o qual o |G*| equivalia a 50% do |G*| inicial. No entanto, este ensaio não
apresentou boa repetibilidade, o seu tempo de execução era longo e, portanto, não
serviu como ensaio de especificação (HINTZ et al., 2010).
Planche et al. (2004) ressaltaram a possibilidade de ocorrer o enrijecimento
estérico (steric hardening) em função do tempo do ensaio e consideravam que o valor
inicial do módulo de rigidez do ligante, |G*|, tinha grande influência nos resultados do
ensaio. Os autores propuseram que o ensaio fosse realizado numa temperatura na
qual os ligantes apresentassem a mesma rigidez, ou seja, o mesmo módulo |G*|. O
efeito do modo de controle de carregamento aplicado, em função do equipamento
utilizado, também alterava consideravelmente o resultado. O cisalhamento deveria ser
contínuo, sem período de repouso entre os ciclos, para evitar o efeito de healing, o
que aumentava a vida de fadiga (ANDERSON et al., 2001; PLANCHE et al., 2004;
JOHNSON et al., 2007).
De forma geral, a definição do nível de energia aplicado no ensaio e
principalmente a definição do critério e do parâmetro de falha a ser adotado eram
algumas das grandes dificuldades para a implantação do método TS.
Anderson et al. (2001) usaram outra definição de ruptura, baseada na
variação da dissipação de energia, dada pela razão de energia dissipada (DER) (eq. 1)
e pela razão de dano acumulado dada por:

DER 

Wn
Wn

(1)

no qual W∑n é o somatório da energia dissipada até o enésimo ciclo e Wn é a energia
dissipada no ciclo n.
A energia dissipada Wi é dada por (eq. 2):

Wi   i  i sen i

(2)

onde σi é tensão aplicada, εi é a amplitude de deformação e i o ângulo de fase em um
dado ciclo i.
Ao longo do ensaio, calculava-se DER e traçava-se uma curva de DER
versus número de ciclos, determinando-se o Nf obtido no ponto de inflexão da curva
(Figura 2.2, adaptada de Martono e Bahia (2007)).
Os resultados da vida de fadiga encontrados pelos dois critérios foram
comparados e verificou-se que existem grandes variações na determinação da vida de
fadiga. No entanto, para o primeiro critério, Nf correspondente à perda de 50% do
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módulo inicial, os autores associaram a redução da rigidez à ocorrência da fratura de
borda, edge fracture e não ao dano por fadiga devido à formação de microfissuras e à
degradação do material (HINTZ, 2012).

Figura 2.2. Razão de energia dissipada (DER) versus Ciclos. Adaptado de Martono e Bahia (2007).

Além disso, a aplicação do conceito de energia dissipada utilizado para a
definição do critério de ruptura em ensaios de fadiga gerou resultados com alta
variabilidade e dependentes do tipo de carregamento aplicado durante o ensaio, ou
seja, se deformação controlada ou tensão controlada. Esse conceito não permitiu
separar a energia dissipada devido ao dano da fração relativa à dissipação de energia
viscoelástica (CASTELO BRANCO, 2008). Desta forma a sua aplicação vem sendo
aprimorada ao longo dos anos, passando a adotar a razão de mudança na energia de
pseudo deformação dissipada, que permite separar a fração das energias
viscoelástica e de dano, com menor variação nos resultados, além de ser
independente do modo de carregamento do ensaio (CASTELO BRANCO, 2013).
A fratura de borda (Figura 2.3) pode ser definida como uma fratura
circunferencial ou indentação que se forma na periferia de uma amostra cilíndrica e se
propaga para o interior, provocando uma redução no raio da amostra e uma aparente
redução no valor |G*| (HINTZ e BAHIA; 2013). Nos ensaios realizados no DSR com
geometria tipo placa-placa e cone-placa, este fenômeno pode ser provocado por uma
instabilidade do fluxo resultante da variação da força normal. A Figura 2.4 exemplifica
a trinca formada durante o ensaio LAS, realizados em testes preliminares, nos quais
foram observadas instabilidade de fluxo e falhas de adesão.
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Figura 2.3. Fratura de borda (edge fracture) (HINTZ, 2012).

(a) Amostra no início.

(b) amostra no final.

Figura 2.4. Trinca formada durante o ensaio LAS com instabilidade de fluxo e falhas de adesão: (a)
amostra no início e (b) no final do ensaio após a formação da trinca.

Hintz (2012) mostrou que a fratura de borda formada nos ensaios cíclicos no
DSR é de fato provocada pelo dano por fadiga e não por instabilidade de fluxo. As
observações visuais da morfologia da fratura (Figura 2.5) e a taxa de crescimento da
fissura de ligantes asfálticos ao longo do ensaio de TS mostram tendências na ruptura
semelhantes a outros materiais, como aço, borracha e elastômeros, sob condições de
carregamento similares, validando o mecanismo de dano por fadiga. A Figura 2.6
apresenta a imagem microscópica de uma amostra fraturada durante o ensaio de TS,
após pintura. A partir desta imagem, é possível visualizar a frente de fratura por
cisalhamento, com a formação de picos e vales (HINTZ e BAHIA, 2013).

Figura 2.5. Amostra de ligante asfáltico fraturado por fadiga no DSR (HINTZ e BAHIA, 2013).
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Figura 2.6. Imagem microscópica de uma amostra de ligante asfáltico fraturado por fadiga no DSR após
pintura (HINTZ e BAHIA, 2013).

Hintz (2012) mostrou, ainda, que a redução na rigidez e, consequentemente,
na resistência ao carregamento está relacionada ao crescimento da fissura e ao dano
imposto a amostra. O tamanho da fissura pode ser determinado com a correção do
valor do torque aplicado pelo equipamento a partir da determinação do raio efetivo do
corpo de prova, conforme relatado por Hintz e Bahia (2013) e detalhado a seguir.
Porém, deve-se atentar para as condições de execução do ensaio, pois para
temperaturas no qual o módulo dinâmico de cisalhamento, |G*|, é inferior a 10 MPa
pode ocorrer instabilidade de fluxo. Por outro lado, se a rigidez da amostra for muito
elevada, superior a 50 MPa, podem ocorrer falhas na adesividade entre a amostra e
os pratos metálicos da geometria do DSR, identificada pela queda repentina na
resistência ao carregamento, ou seja, no torque (SAFAEI e HINTZ, 2014).
Diversas modificações propostas por Johnson (2010), Johnson e Bahia
(2010) e, posteriormente, por Hintz (2012), foram implementadas no ensaio,
resultando no método acelerado para determinar a resistência à fadiga de ligantes
asfálticos, denominado resistência à fadiga de ligantes asfálticos utilizando Varredura
Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep (LAS) e foram
incorporadas ao método provisório – AASHTO TP 101-12. Este ensaio consiste de
uma varredura linear de amplitude de deformação que é aumentada sistematicamente,
à taxa de 1% de deformação, na frequência constante de 10 Hz, na faixa de 1% a 30%
de amplitude de deformação. Cada nível de deformação corresponde a uma etapa do
ensaio, na qual a amostra é submetida a cisalhamento contínuo, não podendo haver
pausa entre cada etapa. A varredura é precedida por uma etapa a 0,1% de
deformação para obtenção do módulo de rigidez inicial da amostra, que é utilizado no
cálculo do dano acumulado. Este princípio está esquematicamente mostrado na Figura
2.7.

14

Varredura de Amplitude Linear
30

Deformação, %

25

20

15

10

5

0
0

50

100

150

200

250

300

Tempo, s

Figura 2.7. Esquema de carregamento do ensaio LAS conforme AASHTO TP 101-12.

O método consiste de duas partes. A primeira é uma varredura de frequência
de 1 Hz a 30 Hz, numa amplitude de deformação reduzida, 0,1% de deformação, para
obtenção das propriedades reológicas do material na condição inicial, sem dano,
dadas pelo parâmetro , seguida da varredura linear de amplitude. O procedimento de
aquisição destes dados dura cerca de 10 minutos, além do tempo de condicionamento
da amostra (HINTZ et al., 2010; HINTZ et al., 2011; HINTZ, 2012).
Recentemente, foi proposta uma nova simplificação do método LAS em
função da limitação de alguns reômetros que não conseguem aplicar a taxa de
carregamento requerida, com degraus de deformações abruptos (HINTZ e BAHIA;
2013, HINTZ e BAHIA; 2013b). Um novo esquema de carregamento, com pequenos
incrementos de deformação em cada ciclo, ou seja, varredura de amplitude em rampa,
foi sugerido e validado por Hintz e Bahia (2013), incluindo ainda um novo parâmetro
para estimar a tolerância ao dano, dado pela taxa de crescimento da fissura até atingir
um tamanho crítico (af). Na Figura 2.8 representa-se o esquema desta proposta que
resultou na modificação do protocolo de ensaio, passando a AASHTO TP 101-12-UL.
Devido à complexidade do ensaio LAS, sugere-se que os resultados sejam
utilizados para classificar ligantes quanto à tolerância ao dano ao invés da resistência
à fadiga. Uma revisão do método foi submetida e publicada pela AASTHO, TP-101-12UL denominado Estimativa da Tolerância ao Dano de Ligantes Asfálticos utilizando
Varredura Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep (LAS),
contemplando a revisão do procedimento e incluindo o novo parâmetro. Esta proposta
de procedimento de ensaio está inserida neste presente volume como ANEXO A.

15

Figura 2.8. Novo esquema de carregamento do ensaio LAS conforme AASHTO TP 101-12-UL.

2.2

VARREDURA LINEAR DE AMPLITUDE DE DEFORMAÇÃO – LINEAR
AMPLITUDE SWEEP (LAS)

Os resultados do ensaio LAS são analisados utilizando o princípio de dano
contínuo viscoelástico – viscoelastic continuum damage (VECD), que tem sido
empregado para avaliar a resistência à fadiga de ligantes e de misturas asfálticas, pois
permite prever o comportamento do material em diferentes condições realizando
apenas um ensaio. A aplicação do princípio VECD segue a teoria de Schapery (1975),
na qual a taxa de propagação do dano equivale à razão entre a variação da energia do
material, ou do trabalho realizado, pela variação do dano acumulado (eq. 3):


dD  W ' 


dt  D 

(3)

Onde W’ é o trabalho executado, D é intensidade do dano e  é uma
constante do material, relacionada com a taxa na qual ocorre o progresso do dano.
O detalhamento a seguir é baseado principalmente nos trabalhos de Johnson
(2010) e Hintz (2012).

a) O trabalho executado é determinado em função da energia dissipada
(KIM et al., 2006). A energia dissipada durante o carregamento com deformação
controlada é dada pela equação 4 (Kim et al., 2006):

W     02  G *  sen

(4)

b) O parâmetro  é determinado a partir do coeficiente angular (m) da
curva log-log de G’=|G*|·cos versus frequência (eq. 5), obtido na primeira etapa do
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ensaio de varredura de frequência conforme proposto por Hintz et al. (2010).



1
m

(5)

Onde W é a energia dissipada e 0 é a deformação cisalhante aplicada. |G*| e  foram
definidos anteriormente.
c) Substituindo a equação (4) em (3) e integrando, obtém-se a equação
para o cálculo da intensidade do dano:





D(t )     I D     G *  sen i 1  G *  sen i 
N

2
0

i 1



1



ti  ti 1 1

(6)

Onde ID é o valor inicial de |G*| do material, antes de ocorrer o dano. A
intensidade do dano (D) é calculada para cada nível de deformação aplicada durante o
ensaio.
Assumindo como parâmetro de integridade C, definido pela equação 7:
|

|

|

(7)

|

Tem-se:
∑

[

]

(8)

A curva característica de dano é obtida e ajustada pela lei de potência,
conforme modelo da equação (9), adotando C como parâmetro de integridade do
material e o dano acumulado (D ou também denominado S) (Figura 2.9).
(9)
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Figura 2.9. Curva de dano típica obtida a partir do LAS a 19°C.

17

100

Onde C0, C1, e C2 são coeficientes do modelo, C1, e C2 são obtidos pelo
melhor ajuste da curva aos dados experimentais, e C0 é igual a 1, pois corresponde ao
valor de |G*|·sen do material íntegro, dado pelo segundo ponto obtido na varredura
linear de amplitude.
Hintz et al. (2011b) apresentaram uma simplificação para o cálculo dos
coeficientes linearizando a equação (9), com uso do logaritmo da expressão, onde C1,
e C2 são obtidos a partir do coeficiente linear e angular da curva, respectivamente (eq.
10):
(10)

A partir das equações (3), (4) e (9) pode-se obter a relação entre o número de
ciclos na ruptura e a amplitude de deformação para determinado nível de dano (eq.
11):

f D f 

k

Nf 

k   C1  C2 



 `máx 2

(11)

Onde k = 1 + (1 – C2) , f é a frequência em Hz e Df é o dano acumulado na
ruptura.
O critério de ruptura adotado neste método equivale ao valor do dano
acumulado, D, correspondente à redução de 35% do valor de |G*|·sen, calculado a
partir da equação (12). Johnson (2010) observou que a redução de 35% no valor de
|G*|·sen apresenta uma correlação razoável entre os resultados de |G*| do ensaio de
varredura tempo (TS) e do LAS.
(

)

⁄

ou

(

)

⁄

(12)

A equação da vida de fadiga Nf (eq. (11)), pode ser simplificada para:

N f  A `máx 

B

(13)

De uma forma simplificada pode-se dizer que o número de ciclos (Nf) está
relacionado ao volume de tráfego, e máx é um indicador da estrutura do pavimento, ou
das deformações admissíveis no pavimento, e os parâmetros A e B são relacionados
às propriedades do ligante.
O parâmetro A é decorrente dos dados obtidos na varredura de amplitude e
quanto maior seu valor maior a vida de fadiga, sendo dado por (eq. 14):

f D f 

k

A

(14)

k   C1  C2 



O parâmetro B é decorrente dos dados obtidos na varredura de frequência e
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quanto maior seu valor menor é a vida de fadiga, sendo (eq. 15):

B  2

(15)

A curva de fadiga (Figura 2.10) permite obter informações sobre o
comportamento do ligante asfáltico com relação ao dano, para uma ampla faixa de
deformações e de ciclos de carregamentos (HINTZ, 2012).

N f  A `máx 

B

Figura 2.10. Curva de fadiga (Adaptado de HINTZ, 2012).

Outra abordagem para a determinação da resistência ao dano utilizando o
teste LAS é o índice de tolerância ao dano, obtido a partir da determinação do
tamanho da fissura na ruptura, af (HINTZ, 2012; HINTZ e BAHIA, 2013; HINTZ e
BAHIA; 2013b; AASHTO TP-101-12-UL, 2012). O cálculo do tamanho da fissura é
baseado na variação do torque do equipamento em função da redução do raio efetivo,
devido à fissura (Figura 2.11), considerando a rigidez inicial do material, em termos de
|G*|, constante. A taxa de crescimento da fissura a cada ciclo (da/dN) é calculada em
função do tamanho da fissura (a).

Figura 2.11. Esquema da fissura no DSR (HINTZ, 2012).
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O módulo dinâmico de cisalhamento é obtido no DSR pela equação (16):

G* 

2 T  h 2  k  h

   r 4   r 4

(16)

Onde T é o torque, h é altura do corpo de prova (igual a 2 mm), ϕ é o ângulo
de deflexão, r é o raio da amostra (igual 4 mm) e k = T/ϕ é a rigidez à torção.
Rearranjando a equação (16) tem-se:

r4 

2 T  h
2k h

   G * 0   G * 0

(17)

Assumindo |G*| constante e igual à rigidez inicial do material e que a altura da
amostra não sofre alteração, uma vez que não há variação da força normal, pode-se
estimar o raio para cada ciclo pela equação (18):

rN4  ri 4

kn
ki

(18)

Onde rn é o raio no ciclo n, ri é o raio inicial, kN é a rigidez à torção no ciclo N e
ki é a rigidez à torção inicial.
O tamanho da fissura (a) pode ser calculado para cada ciclo por:

a  ri  r

(19)

Determinando o tamanho da fissura para cada ciclo pode-se determinar a
taxa de crescimento da fissura (da/dN) em função de a e do número de ciclos de
carregamento N:

da a

dN N

(20)

A curva da/dN versus a (Figura 2.12) apresenta dois picos, segundo Hintz e
Bahia (2013), o primeiro é devido à iniciação da fissura, uma vez que o corpo de prova
não possui uma fissura inicial (notched). A partir deste ponto, taxa de crescimento da
fissura de ligantes asfálticos segue a mesma tendência de outros materiais quando
submetido a carregamento cíclico torsional. O segundo pico representa a formação da
macrotrinca, após este ponto, ocorre uma redução na taxa de crescimento da fissura.
O tamanho da fissura na ruptura (af), em milímetros, é obtido a partir do ponto
de mínimo entre os picos, onde ocorre a coalescência das microtrincas, e é seguido de
um rápido aumento na taxa de crescimento da fissura, até o segundo pico. O valor de
af é correspondente ao ponto onde a resistência ao carregamento (representado pelo
torque) começa a reduzir rapidamente, confirmando a ruptura do material (Figura
2.13). Quanto maior o tamanho da fissura na ruptura melhor, pois o ligante consegue
manter a integridade para um dado tamanho de fissura antes que ocorra a rápida
propagação de trincas.
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Figura 2.12. Comprimento da fissura na ruptura de ligantes asfálticos, af (HINTZ, 2012).

Figura 2.13. Comprimento da fissura na ruptura de ligantes asfálticos, af – comparação da/dN e torque
versus a.

Johnson (2010) e Hintz (2012) conduziram diversos estudos para a validação
do LAS obtendo correlação com o ensaio TS, ensaio de longa duração que caracteriza
verdadeiramente a resistência à fadiga. O gráfico da Figura 2.14 apresenta a elevada
correlação obtida por Johnson (2010) entre os valores de Nf,3% resultante do teste TS a
5% de deformação e Nf,3% do LAS para quatro ligantes: um modificado por SBS (PG
64-28), dois modificados por terpolímero (Elvaloy®) (PG 64-34 e 58-34) e um não
modificado (PG 64-28).
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PG 64-28 SBS

PG 64-34
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PG 64-28
Não modificado

PG 58-34
Terpolímero

Figura 2.14. Correlação entre os resultados dos ensaios LAS (Nf,3%) e TS (Nf,3%) de ligantes asfálticos
(JOHNSON, 2010).

O gráfico da Figura 2.15 apresenta a correlação obtida por Hintz (2012) entre
os resultados de af do ensaio LAS e os valores de Nf do TS para diversos tipos de
ligantes, modificados a partir de dois asfaltos base tipo PG 64-22 e identificados na
Tabela 2.2. A tendência observada no gráfico indicou que af é um parâmetro adequado
para a caracterização da tolerância ao dano.
Tabela 2.2. Identificação dos ligantes utilizados por Hintz (2012).

Identificação

Tipo

FH Neat (Flint Hills)

PG 64-22 – não modificado

Nustar Neat

PG 64-22 – não modificado

FH + PE

FH + 2% polietileno (PE)

Nustar + SBS

Nustar + 2% SBS

FH + SBSL

FH + 2% SBS linear

FH + SBSX

FH + 2% SBS cross-linked
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Figura 2.15. Correlação entre os resultados dos ensaios LAS (af) e TS (Nf) de diversos ligantes asfálticos
(HINTZ, 2012).

O gráfico da Figura 2.16 apresenta a alta correlação entre os valores de Nf
para deformação de 4% obtido no ensaio do LAS e a área trincada normalizada pela
espessura do pavimento para vários ligantes utilizados em alguns trechos de testes de
longa duração do programa americano – Long-Term Pavement Performance (LTPP),
indicando que tendência semelhante entre o desempenho do ligante e do pavimento
(HINTZ et al., 2010).

Figura 2.16. Correlação entre resultados dos ensaios LAS (Nf) a 4% de deformação e a área trincada
normalizada pela espessura do pavimento de trechos de teste do LTPP (HINTZ et al., 2010).

Os pesquisadores observaram que, de modo geral, os critérios de ruptura
adotados no LAS apresentam boa correlação com o critério adotado no TS, tanto para
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ligantes asfálticos puros como para ligantes asfálticos modificados com diferentes
tipos de polímeros. Desta forma, o método pode ser adotado para prever
satisfatoriamente o comportamento dos ligantes asfálticos com relação à tolerância ao
dano.
No Brasil, o ensaio LAS foi utilizado em três dissertações de mestrado.
Coutinho (2012) adaptou o método LAS para aplicar em misturas asfálticas finas
(MAF), utilizando corpos de prova cilíndricos. O autor desenvolveu um novo método de
dosagem de MAF e realizou diversos testes para determinar as condições de
temperatura e o nível de deformação aplicada durante o ensaio, levando em
consideração a capacidade do equipamento, além do número de ciclos de
carregamento para provocar a ruptura da amostra. Coutinho (2012) obteve resultados
de LAS satisfatórios para MAF. A comparação com o ensaio de varredura de tempo
(cisalhamento contínuo – TS), indicou que o método adaptado para a caracterização
de dano por fadiga em MAF pode ser utilizado na predição da vida de fadiga (Nf), com
variabilidade máxima de 15% nos resultados.
Nuñez (2013) caracterizou o comportamento à fadiga de 12 tipos de ligantes
modificados a partir de um CAP 50/70 base (PG 64), utilizando diversos tipos de
polímeros e borracha moída de pneu, com ou sem adição de PPA, obtendo asfaltos
modificados com o mesmo grau de desempenho superior (PG 76). Foram empregados
os ensaios de TS e LAS, em duas condições de temperatura (25°C e 35°C) e de
envelhecimento (RTFOT e RTFOT + PAV). Foram avaliados a vida de fadiga, a
sensibilidade ao nível de deformação, à temperatura e ao nível de envelhecimento,
sendo o CAP modificado com borracha o que obteve melhor desempenho global. O
autor encontrou dificuldades na determinação do af para algumas amostras de asfalto
modificado, além de resultados contraditórios com relação à sensibilidade à
temperatura para os parâmetros af e de Nf. Neste caso, cabe ressaltar que não foram
observados os limites para a rigidez dos materiais nas condições do ensaio, o que
poderia incorrer em erros nas medidas, principalmente por instabilidade de fluxo
devido a temperatura do ensaio.
Pamplona (2013) utilizou o ensaio LAS para a avaliação da resistência à
fadiga de cimentos asfálticos de petróleo (CAP) de duas origens diferentes e
modificadas em laboratório com quatro teores de PPA. Foram avaliados o efeito do
envelhecimento termo-oxidativo, com amostras condicionadas no RTFOT e RTFOT +
PAV, além do efeito da temperatura na vida de fadiga. O autor observou que, de uma
forma geral, a adição do PPA aumenta a resistência à fadiga dos ligantes, e verificou
também que esse efeito é dependente da origem do CAP e da sua composição
química. Os resultados indicaram que o envelhecimento foi benéfico à tolerância ao
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dano e que existe uma correspondência entre os resultados de af e de Nf.

2.3

ENSAIO DE DANO POR FADIGA PELO MODELO S-VECD

Como sabido, a ação da repetição das cargas dos veículos sobre o pavimento
resulta em flexões alternadas que produzem perda da capacidade estrutural do
pavimento e, por mecanismos diversos, conduz ao trincamento do revestimento
asfáltico, fenômeno denominado de fadiga. Como é um dos principais defeitos a ser
considerado no dimensionamento mecanístico-empírico dos pavimentos, é necessário
se obter modelos de previsão do comportamento das misturas asfálticas para serem
utilizados como critério de ruptura.
São muitos os modos de se realizar em laboratório esta avaliação de vida de
fadiga de misturas asfálticas, sendo uma referência clássica no Brasil a tese de Pinto
(1991). Também Rodrigues (1991) analisou o uso da mecânica da fratura para
previsão de vida de fadiga de misturas asfálticas, determinando os parâmetros para
previsão de início de trincamento e de espalhamento das trincas. Braz (1997) utilizou
tomografia para acompanhar o crescimento das trincas em corpos de prova de
misturas asfálticas submetidos a carregamento repetido e propôs ajustes nos
parâmetros desenvolvidos por Rodrigues (1991). Freitas (2002) modelou a formação e
a propagação de trincas utilizando a mecânica da fratura, calibrando as simulações
com ensaios de laboratório.
Loureiro (2003) propôs uma forma de melhorar a interpretação do ensaio de
fadiga por compressão diametral a tensão controlada, fazendo a aquisição de dados
de deformação a cada aplicação de carga até a ruptura. Assim é possível estabelecer
um limite de deformação para definir o fim do ensaio, sugerindo que seja da ordem de
cinco vezes o valor da deformação inicial.
Souza (2005) apresentou um modelo computacional para simular danos na
escala global para a formação e a propagação de trincas, considerando o corpo de
prova em compressão diametral, tendo criado um programa computacional, utilizando
o Método dos Elementos Finitos (MEF), que permite a aplicação a várias geometrias.
A formação e a propagação de trincas foram modeladas por zona coesiva
viscoelástica.
A prática comum no país desde a década de 1980 é utilizar o ensaio de
compressão diametral de carga repetida, no modo tensão controlada, para definir
curvas de fadiga das misturas asfálticas com a mesma temperatura e frequência.
Recentemente, foi proposta uma nova técnica de determinação da vida de
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fadiga, que permite obter curvas experimentais por tração direta e com interpretação
teórica mais consistente, baseada em pesquisas desenvolvidas ao longo das últimas
duas décadas por pesquisadores liderados pelo professor Y. Richard Kim, da North
Carolina State University, nos Estados Unidos (NASCIMENTO et al., 2014).
Este tipo de ensaio, usando o modelo denominado S-VECD, foi introduzido no
Brasil por um pesquisador do CENPES/Petrobras, é o utilizado neste trabalho, e está
descrito de forma concisa a seguir, baseado em Nascimento et al. (2014) e Safaei et
al. (2014).
Este ensaio de fadiga consiste em se aplicar no corpo de prova de mistura
asfáltica uma deformação cíclica senoidal, de amplitude constante, até que o mesmo
atinja a ruptura, conforme apresentado na Figura 2.17. Ao longo do ensaio são
coletados/monitorados, além da deformação, a carga, o ângulo de fase e o módulo
dinâmico (NASCIMENTO et al., 2014). Na Figura 2.18 é mostrada a evolução do
ângulo de fase num ensaio típico, juntamente com a variação do módulo dinâmico
segundo Nascimento et al. (2014).

Figura 2.17. Exemplo de carregamento do ensaio de fadiga por tração direta: ensaio típico a 20°C com
deformação variando de 0 με a 370 με, 10 Hz, ciclos 1900 a 1905 (NASCIMENTO et al., 2014).
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Figura 2.18. Evolução do ângulo de fase e do módulo dinâmico de um ensaio típico de fadiga por tração
direta, ilustrando o ponto onde ocorre a localização de macrotrincas – ruptura (NASCIMENTO et al.,
2014).

Os resultados dos ensaios de fadiga conduzidos por meio desta metodologia
são modelados segundo a mecânica do dano contínuo, modelo VECD. Tal modelo
leva em conta propriedades fundamentais dos materiais para efetivamente caracterizar
o comportamento de misturas asfálticas, feito por meio de um programa experimental
simplificado.
A teoria do VECD está baseada em três conceitos principais: (i) Teoria do
trabalho potencial de Schapery, (ii) Princípio da correspondência elástico-viscoelástico
e, (iii) Superposição tempo-temperatura com dano. Uma completa revisão desses
conceitos pode ser feita a partir de Kim e Little (1990).
Dois parâmetros principais precisam ser quantificados no modelo VECD: a
pseudo-rigidez (C), também chamada de integridade do material, e o dano (S),
conforme descritos nas Equações (21) e (22). A relação entre estes dois parâmetros é
única para um dado material, sendo definida, na mecânica do dano contínuo, como
Curva Característica de Dano. Ou seja, a curva C versus S é uma propriedade
fundamental do material. Observa-se que, independentemente do ensaio de dano ser
cíclico ou monotônico, com controle de tensão ou de deformação, com diferentes
amplitudes, em diferentes frequências ou até mesmo em diferentes temperaturas, a
curva C versus S obtida será a mesma. Com isso, fica evidente a grande vantagem do
modelo VECD: se para diferentes carregamentos se obtém a mesma Curva
Característica de Dano, pode-se então fazer a análise inversa da curva C versus S de
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um material para obter sua resposta em condições diferentes daquela utilizada para
gerá-la.

C


R

(21)


 

1
2
 1
 1
dS i     R i Ci   1i 
 2


(22)

Onde ξ é o tempo reduzido,  é a taxa de evolução do dano ( ⁄

), sendo

m a inclinação máxima do módulo de relaxação em função do tempo reduzido no
espaço log-log, e εR a pseudo-deformação, que pode ser calculada rigorosamente
utilizando a integral de convolução, mostrada na Equação (23).

R 

1
ER
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E (   )

d
d
d

(23)

Sendo E(ξ) o módulo de relaxação viscoelástico linear do material, ε a
deformação medida e ER o módulo de referência, geralmente definido como unitário.
A rigorosa abordagem descrita nas Equações de (21) a (23) requer que a
pseudo-deformação, a pseudo-rigidez e o dano sejam calculados para todo o histórico
de carregamento do ensaio. No caso de ensaios monotônicos, esta tarefa é simples.
Contudo, aplicar este modelo rigoroso em ensaios cíclicos (longa duração) é uma
tarefa nada trivial, mesmo utilizando técnicas computacionais modernas (HOU et al.,
2010).
Assim sendo, Underwood e Kim (2009) propuseram uma abordagem
simplificada para o modelo VECD, muito mais prática e aplicável para a análise de
dados de testes cíclicos, chamada, então, Simplified Viscoelastic Continuum Damage
model – S-VECD. O processo de simplificação começa pela maneira de se calcular as
pseudo-deformações. Assumindo-se que o dano por fadiga se acumula apenas sobre
a condição de tração, a amplitude de tensão de tração da pseudo-deformação, εR0,ta, é
calculada. Neste caso, ao invés de se utilizar a integral de convolução (eq. 23), uma
substancial simplificação é feita admitindo a condição “steady-state”. Logo, a pseudodeformação pode ser rigorosamente computada através do produto entre a
deformação e o módulo dinâmico (na temperatura e na frequência de ensaio). Na
Equação (24) apresenta-se o cálculo da pseudo-deformação de tração conforme
descrito na forma simplificada:

 

R
0, ta i



1  1

0, pp i  E * LVE
ER 2




(24)

onde  é o fator utilizado para quantificar a duração de um dado ciclo de
carga sob tração: 1 significa tração total, 0 indica carga totalmente revertida, e -1
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indica que o carregamento é sempre de compressão; ε0,pp é a amplitude de
deformação total (pico a pico); e |E*|LVE é o módulo dinâmico viscoelástico linear do
material.
O S-VECD também assume que a Equação (25) pode ser utilizada para
simplificar a Equação (22) para o cálculo do dano S:

 1
dSi     0,Rta
 2







2

i

1
1
C     p 1   K1 1
i

1

*
i

(25)

Comparando-se as Equações (22) e (25), verifica-se que a última substitui a
pseudo-deformação oriunda da integral de convolução (εR) pela pseudo-deformação
de amplitude de tração (εR0,ta), a pseudo-rigidez C pelo seu valor baseado no
carregamento cíclico C*, bem como o incremento de tempo (∆ξ) pelo intervalo de
tempo reduzido do pulso de carga (∆ξp). Tal cálculo assume que a pseudo-deformação
é de certa forma constante ao longo do ciclo, o que não é uma verdade de fato.
Contudo, este desvio é ajustado pela adição de um fator de ajuste, K1, que é um
parâmetro rigorosamente definido e dependente apenas do histórico de carregamento
(tensão), f(ξ). Para a premissa de que o crescimento de dano num ciclo individual é
pequeno, pode ser demonstrado que o fator K1 é dado pela Equação (26)
(UNDERWOOD e KIM, 2009).

1
K1 
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f

  f   

2

d

i

(26)

sendo ξi e ξf o tempo reduzido de início e de fim da tensão de tração para um
dado ciclo, respectivamente.
O modelo S-VECD utilizado neste estudo tira vantagem tanto da abordagem
rigorosa quanto da simplificada conforme sugerido por Underwood e Kim (2009), uma
vez que as pseudo-deformações são calculadas passo a passo. Para o primeiro ciclo
de carregamento do ensaio (período transiente), onde o crescimento do dano é
substancial, utiliza-se o cálculo rigoroso da Equação (22); sendo que para os demais
ciclos utiliza-se a abordagem simplificada. Nas Equações de (27) a (30) a seguir a
formulação final atual do modelo S-VECD é apresentada de maneira resumida.
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E * fp
E * LVE

(30)

Na Equação (30), DMR significa Dynamic Modulus Ratio, e trata-se de um
fator de correção utilizado para o cálculo da pseudo-rigidez que visa reduzir a
dispersão obtida de corpo de prova para corpo de prova, já que o valor do módulo
dinâmico (e do módulo de relaxação) utilizado nas análises é oriundo de ensaios feitos
em outras amostras que não a testada.
|E*|fp é o módulo dinâmico fingerprint, medido em cada corpo de prova
submetido ao ensaio de fadiga, previamente ao início do carregamento de dano. Ou
seja, faz-se um ensaio com pequenas deformações (80 ciclos com deformações entre
50 e 70 microstrains), que não representam dano à amostra, nas condições do ensaio
(mesmas temperatura e frequência), apenas para obter a sua rigidez e compará-la
com aquela oriunda dos ensaios de módulo dinâmico realizados nos corpos de prova
preparados exclusivamente para este fim (|E*|LVE).
Para cada corpo de prova ensaiado é gerada uma Curva Característica de
Dano. As curvas dos diferentes corpos de prova devem ser semelhantes entre si, de
acordo com a teoria apresentada anteriormente. A partir das curvas obtidas para os
diferentes corpos de prova são feitos ajustes para representar a curva C versus S
média do material (Figura 2.19), sendo utilizados para isso os modelos exponencial
e/ou de potência descritos nas Equações (31) e (32), respectivamente (NASCIMENTO
et al., 2014).
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Figura 2.19. Curva característica de dano C* versus S típica para uma mistura asfáltica (NASCIMENTO et
al., 2014).

2.3.1

UTILIZAÇÃO DO S-VECD PARA ESTABELECER A VIDA DE FADIGA DAS
MISTURAS

Uma vez obtida a curva C versus S para um dado material, ou seja,
determinadas as constantes das Equações 31 e 32 a partir dos ensaios de fadiga de
tração direta, a forma analítica da Curva Característica de Dano pode ser substituída
na Equação 29 para derivar a função necessária para simular testes cíclicos, conforme
apresentado na Equação 33 a seguir.


2
1

Si 1  Si    0.Rta  C11C12 S C12 1  K1  d 
2


(33)

O cálculo de S implica na obtenção de C (ou C*), já que estas variáveis têm
relação unívoca descrita pelas Equações 31 e 32. A Equação 29 foi derivada
utilizando-se a forma de potência da Equação 32 para representar analiticamente
C(S).
É possível simular, então, as respostas dos carregamentos feitos tanto nos
ensaios utilizados para a obtenção da curva C versus S, como também as de qualquer
outro histórico de carregamento cíclico hipotético de tração direta uniaxial, construindo
desta forma envoltórias de fadiga (curvas de Whöler).
Verifica-se que a partir de um ensaio de fadiga realizado numa determinada
condição (amplitude de carregamento, temperatura, frequência, etc.), pode ser obtida
a resposta do mesmo material sob condições diferentes daquela ensaiada, sendo esta
a grande vantagem do uso do modelo S-VECD para a caracterização do dano por
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fadiga em misturas asfálticas (NASCIMENTO et al., 2014). Pode-se, inclusive, a partir
de ensaios sob deformação controlada obter a vida de fadiga sob tensão controlada
(ou vice-versa).
Para simular ensaios cíclicos de tração direta, puramente controlados por
deformação, pode-se utilizar a Equação 34 derivada por Underwood e Kim (2009).

 f R   23  S f  C

12 1

Nf 

   C12  1 C11C12     1  0, pp   E * LVE 


(34)

2

K1

Onde Sf é o valor do parâmetro de dano na ruptura. Nesta equação assumese que o dano na ruptura é muito maior que o dano inicial no primeiro ciclo e também
que a vida de fadiga é muito maior do que um ciclo. Observa-se que ambas as
condições são verdadeiras para a maioria dos testes de fadiga reais. Esta equação
pode ser utilizada diretamente para determinar a influência da amplitude de
deformação e da temperatura na vida de fadiga.
Ressalta-se que as simulações de ensaios sob deformação controlada são
realizadas assumindo-se  = 0, ou seja, com amplitude de tensão de tração igual a de
compressão, por ser esta a resposta encontrada em ensaios reais – teste tipo “push
pull” (ou de tração-compressão).
Para utilizar a Equação 34 é necessário saber o valor do dano na ruptura Sf.
No caso de análises na mesma temperatura utilizada experimentalmente, essa tarefa
é simples e direta, visto que o valor do dano na ruptura não depende da amplitude de
carregamento. Desta forma, para prever a vida de fadiga em múltiplas temperaturas há
três alternativas: (i) Testar o material nas temperaturas em que se pretende fazer as
simulações; (ii) Utilizar a relação empírica estabelecida por Hou et al. (2010)
apresentada nas Equações 24 e 25; ou (iii) Utilizar o critério de ruptura baseado na
pseudo-energia liberada ao longo de ensaio (

) desenvolvido por Sabouri (2012) e

adaptado por Nascimento et al. (2014) e indicado nas expressões seguintes:
{

[

(

{

)]

(35)

(36)

onde NMSA é o tamanho máximo nominal da mistura de interesse em
milímetros e RAP é material reciclado.
De acordo com Zhang et al. (2013) e Nascimento et al. (2014) o critério de
ruptura baseado na pseudo-energia liberada é mais indicado por não ter natureza
empírica e também ser independente do modo de ensaio (deformação controlada,
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tensão controlada ou controle de deslocamento do atuador), além de apresentar
excelentes resultados nas simulações.
Durante o carregamento cíclico, a quantidade máxima de energia de pseudodeformação acumulada (

) se dá no ponto de máxima tensão, de forma que o

critério é avaliado de forma cumulativa. Este ponto também corresponde à máxima
pseudo-deformação e pode ser calculado conforme a Equação 37.
R
Wmax
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i

Na forma rigorosa do modelo S-VECD, as variáveis σ0,ta e

têm

magnitudes correlacionadas através da pseudo-rigidez cíclica (C*), conforme
apresentado na Equação 38.

 0,ta  C *  0R,ta 

(38)

Logo, a energia de pseudo-deformação máxima acumulada num dado ciclo i
pode ser reescrita como:
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i

A quantidade máxima de energia de pseudo-deformação armazenada reflete
a capacidade que o material tem de armazenar energia. Na medida em que o dano se
acumula, o material perde a energia armazenada para uma mesma magnitude de
pseudo-deformação devido à redução da pseudo-rigidez, C*. Assim, a utilização da
energia de pseudo-deformação acumulada como critério de ruptura consiste em
compará-la, a cada ciclo, com a pseudo-energia correspondente ao estado sem dano,
assumindo a diferença entre elas como sendo a perda de energia acumulada devido à
propagação de dano. Esta energia dissipada é chamada de energia de pseudodeformação total liberada e é denotada como
Tendo em vista que

.

se relaciona com a pseudo-energia liberada

acumulada apenas através da redução da pseudo-rigidez, sem levar em conta o loop
de pseudo-histerese em cada ciclo, este loop elíptico pode ser, então, simplificado
para uma reta com inclinação correspondente a atual pseudo-rigidez. Desta forma,
é calculado como sendo a área triangular entre a linha atual de dano e a inicial (sem
dano) para a mesma pseudo-deformação máxima. O esquema da Figura 2.20
representa o cálculo de

.
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Figura 2.20. Representação gráfica do cálculo de

no espaço tensão - σ versus pseudo-deformação –

R

ε (ZHANG, 2012).

Com base na Figura 2.20, a Equação 40 descreve o cálculo de

ao longo

do ensaio.
(
Onde
i, (

)

(40)

é a energia de pseudo-deformação total liberada no ciclo

) é a pseudo-deformação cíclica de tração no ciclo i e C* a pseudo-rigidez no

ciclo i.
Observando-se a Equação 40, percebe-se que o cálculo de
apenas da pseudo-deformação cíclica de tração,
caso de ensaios simulados,

depende

, e da pseudo-rigidez, C*. No

será obtido a partir da Equação 27 para um dado

carregamento que se queira simular, enquanto C* pode ser obtido incrementalmente a
partir das Equações 31 e 32 e da pseudo deformação (

).

No trabalho de Sabouri e Kim (2014), foi estudada a relação de

com a

ruptura por fadiga sob tração direta de diversas misturas asfálticas utilizando-se como
critério para localização de trincas, a variação do ângulo de fase. Foram utilizados
diferentes tipos de misturas, ensaiadas em várias temperaturas e também sob
diferentes modos de controle de ensaio, incluindo deformação controlada, tensão
controlada e controle por deslocamento do atuador.
Verificou-se que a taxa secante média de pseudo-energia acumulada liberada
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(GR) ao longo do ensaio tem relação unívoca com a ruptura do material (Nf), sendo que
no espaço log-log a relação entre Nf versus GR (envoltória de ruptura) se dá através de
uma linha reta, independentemente da temperatura e do modo de controle do teste,
conforme exemplo apresentado na Figura 2.21. Com isso, fazendo-se ensaios de
fadiga numa dada temperatura, em diferentes amplitudes, pode-se se obter a Curva
Característica de Dano média do material (C versus S) e sua envoltória de ruptura
baseada no GR. Na Equação 41 apresenta-se a definição do cálculo de GR:
Nf

GR 

R
C

W

R
C

W
 0 2
Nf
Nf

(41)

Figura 2.21. Ilustração de uma envoltória de ruptura de uma mistura típica obtida a partir de ensaios de
tração direta com diferentes temperaturas e controles (SABOURI e KIM, 2014).

O exemplo de envoltória de ruptura da Figura 2.21 obtida para uma mistura
típica a partir de ensaios em diferentes tipos de misturas, ensaiadas em várias
temperaturas (7°C, 13°C e 20°C) e também sob diferentes controles de ensaio,
incluindo deformação controlada (COS), tensão controlada (CS) e controle por
deslocamento do atuador (CX), mostra que tais ensaios tiveram exatamente a mesma
envoltória de ruptura, com coeficiente de correlação altíssimo, confirmando que esta
relação, assim como a curva C versus S, é unívoca (SABOURI e KIM, 2014).
A envoltória de ruptura baseada em GR é bem representada na forma de
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potência, conforme Equação 42.

G R  Nf 



(42)

Sendo  e ∆ as constantes obtidas por regressão.
Por fim, as curvas de fadiga são simuladas em outras condições de ensaio,
seguindo o seguinte procedimento, adaptado de Nascimento et al. (2014):
i.

A partir dos ensaios de fadiga por tração direta, sob deformação
controlada, em uma única temperatura, geralmente a 20°C, e diferentes
amplitudes, é obtida a Curva Característica de Dano média do material;

ii.

Para cada ensaio feito são obtidos os valores de GR e Nf experimentais;

iii.

Para cada ensaio feito é feita a simulação de C* ao longo do teste,
utilizando-se o modelo S-VECD juntamente com o histórico de
carregamento do ensaio. Tal simulação permite a verificação do modelo e
o cálculo do GR simulado (GRsim);

iv.

As envoltórias de ruptura a partir de GR e GRsim são comparadas,
validando-se o uso de GR;

v.

Com a envoltória de ruptura baseada em GR são feitas simulações de
ensaios, sob deformação controlada em diferentes temperaturas (15°C,
20°C e 25°C) e diferentes Nf, utilizando-se o método dos erros quadrados
mínimos, para encontrar as amplitudes de deformação equivalentes aos
respectivos Nf.

Como as simulações são feitas em três diferentes temperaturas, ou seja, para
cada mistura se obtém a vida de fadiga em diferentes condições de rigidez (|E*|),
pode-se então descrever o seu comportamento na fadiga em função de |E*| para
ensaios sob deformação controlada (t).
A Equação 43 descreve o modelo de comportamento na fadiga sob controle
de deformação e é similar ao modelo utilizado pelo Asphalt Institute e por Fadi (2011)
para calibração local do MEPDG na Carolina do Norte – Estados Unidos.

1
N f   1  
 t





2

 E * 

3

(43)

Onde  são as constantes determinadas para cada mistura asfáltica a partir
das simulações em diferentes temperaturas, ou seja, em diferentes |E*|.
De posse das constantes  para cada mistura e da Equação 43, é
determinada a curva de fadiga a 19°C.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1
3.1.1

LIGANTES ASFÁLTICOS
Materiais

O estudo para validação do método de determinação da tolerância ao dano
foi dividido em etapas: (i) aplicação da técnica, avaliação do efeito da temperatura e
verificação da repetibilidade, (ii) validação dos ensaios de dano no ligante a partir do
comportamento das misturas asfálticas.
Para a primeira etapa foram selecionados quatro tipos de ligantes,
modificados e não modificados para a exploração da técnica, para os quais foram
realizados o ensaio LAS em três temperaturas e empregado as curvas mestras para a
determinação do parâmetro . Para a segunda etapa, além dos quatro ligantes da
primeira, foram estudados outros cinco tipos, que foram submetidos ao ensaio LAS e
utilizados no preparo de misturas asfálticas para realização do ensaio de fadiga,
aumentando assim o banco de dados para a determinação da correlação dos
resultados. Os ligantes estão identificados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1. Identificação dos ligantes utilizados neste estudo.

Etapa

1°

2°

Amostra

Tipo

CAP 50/

não modificado

CAP 15/25

não modificado

AMP 55/75

modificado

AMP AM

modificado

CAP 50/70 A

não modificado

CAP 50/70 B

não modificado

AMP 60/85

modificado

HIMA

modificado

PPA

modificado

Onde AMP é Asfalto Modificado por Polímero, AM é Alto Módulo, HIMA
significa Asfalto Altamente Modificado, preparado com o polímero estireno-butadienoestireno (SBS) da Kraton e PPA é ácido polifosfórico.
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3.1.2

Métodos

3.1.2.1 Caracterização físico-química e reológica dos ligantes

A caracterização das amostras para verificar o desempenho dos ligantes
asfálticos foi realizada com base nos ensaios das especificações brasileiras para CAP
(resolução ANP n° 19 de 2005) e asfaltos modificados por polímeros elastoméricos
(resolução ANP n° 32 de 2010) e americana SUPERPAVE, conforme ensaios listados
a seguir:


Penetração (PEN) a 25°C, 100g, 5s; ASTM D 5;



Ponto de amolecimento (PA); ASTM D 36;



Recuperação elástica a 25°C; ASTM D 6084;



Viscosidade rotacional a 135°C; ASTM D 4402;



Envelhecimento de curto prazo em estufa de filme fino rotativo – RTFOT;
ASTM D 2872;



Envelhecimento de longo prazo em vaso de pressão – PAV; ASTM D
6521;



Cisalhamento

dinâmico

a

temperaturas

altas,

|G*|/sen (kPa)

e

intermediárias, |G*|·sen (MPa); ASTM D 7175;


Fluência e relaxação sob carregamento em tensão múltipla – MSCR; Jnr
(kPa-1); ASTM D 7405



Flexão em viga a baixas temperaturas; módulo de rigidez de fluência – S
(MPa) e coeficiente de relaxação – m’; ASTM D 6648;

As especificações SUPERPAVE, ASTM D 6373-13 e AASHTO M 320-10, são
baseadas em propriedades reológicas, classificam os ligantes de acordo com o tráfego
e o clima, e os critérios adotados estão relacionados ao desempenho em serviço.
Foram desenvolvidas durante o programa SHRP (Strategic Highway Research
Program), cujo objetivo era avaliar as propriedades fundamentais dos ligantes e das
misturas betuminosas, visando evitar problemas de deformação permanente em
pavimentos, trincas a baixas temperaturas, envelhecimento, fadiga e desagregação
por suscetibilidade à umidade.
A classificação é realizada pelo grau de desempenho do ligante, designado
pelas letras PG (Performance Grade) seguidas por dois números, por exemplo: PG 6416. O primeiro número é o “grau a alta temperatura”, que é a temperatura mais alta em
que o ligante possui propriedades físicas adequadas para resistir à deformação
permanente, determinado pelo parâmetro |G*|/senδ obtido no ensaio de Cisalhamento
Dinâmico, ASTM D 7175, realizado no DSR. O segundo número é o “grau a baixa
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temperatura”, que é a temperatura mais baixa em que o ligante possui propriedades
físicas adequadas, determinada pelo ensaio de Flexão em Viga a Baixa Temperatura,
ASTM D 6648, realizado no BBR. O comportamento em relação à fadiga é
determinado pelo parâmetro |G*|·senδ, obtido pelo ensaio de cisalhamento dinâmico,
realizado a temperatura intermediária (TI).
Pode-se ainda definir o PG contínuo ou PG True Grade, dado pela
temperatura real no qual os parâmetros |G*|/senδ ou |G*|·senδ são iguais aos valores
limites estipulados na especificação.
A especificação AASHTO MP 19-10 – Standard Specification for
Performance-Graded Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Recovery (MSCR)
Test – propõe a classificação em função do volume de tráfego, utilizando como
parâmetro o valor da compliância de fluência não recuperável Jnr, obtida a partir do
ensaio de Fluência e Recuperação sob Múltipla Tensão – MSCR, ASTM D 7405. O
parâmetro Jnr permite a avaliação da resistência à deformação permanente e
apresenta boa correlação com os ensaios mecânicos realizados nas misturas
asfálticas. A classificação é feita conforme exemplo da Tabela 3.2.
Tabela 3.2. Classificação segundo AASHTO MP 19-10 para uma amostra PG MSCR.

MSCR, ASTM
D7405

-1

Jnr3200; kPa

Jnrdiff <0,75

PG MSCR

Limites Jnr3200

Tipo

< 4,0 kPa

-1

S – Standard

< 2,0 kPa

-1

(tráfego padrão)
H – Heavy

< 1,0 kPa

-1

(tráfego pesado)
V – Very Heavy

< 0,5 kPa

-1

(tráfego muito pesado)
E – Extreme
(tráfego extra pesado)

Tráfego ESAL
< 3 milhões
> 3 milhões
> 10 milhões
> 30 milhões

Onde ESAL (Equivalent Single Axle Loadings) corresponde ao somatório de
passagem do eixo padrão durante a vida de projeto e refere-se ao nível de tráfego
adotado pela AASHTO.
3.1.2.2 Varredura Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep
(LAS)

As amostras envelhecidas no RTFOT foram submetidas ao ensaio de
Estimativa da Tolerância ao Dano de Ligantes Asfálticos utilizando Varredura Linear
de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep (LAS), AASHTO TP-101-12UL, utilizando o reômetro de cisalhamento dinâmico AR-G2 da TA Instruments (Figura
3.1), com geometria de placas paralelas de 8 mm e gap de 2 mm. Os ensaios foram
realizados em duplicata a 19°C.
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Esta temperatura foi adotada neste estudo e também é usual no CENPES
para esta caracterização de ligantes, visando evitar problemas de adesão entre o
ligante e a placa e também efeitos de fluxo.
Para melhor avaliação do comportamento dos ligantes, a obtenção do
parâmetro  foi realizada utilizando a inclinação da curva mestra ao invés da varredura
de frequência em uma única temperatura, assim como é realizado para a
determinação das propriedades viscoelásticas lineares das misturas asfálticas.

Figura 3.1. Reômetro de cisalhamento dinâmico – AR-G2 da TA Instruments.

Tendo-se em vista o comportamento termoreologicamente simples dos
ligantes asfálticos, as curvas mestras foram construídas utilizando-se o princípio da
superposição tempo-temperatura (t-TS). A partir dos ensaios de varredura de
frequência de 0,1 Hz a 40 Hz, em diversas temperaturas (10°C, 15°C, 20°C, 25°C,
30°C e 35°C), obteve-se o módulo dinâmico de cisalhamento |G*| e ângulo de fase δ.
Os fatores de deslocamento af foram obtidos a partir da equação de WLF (WilliamsLandel-Ferry) (eq. 44), com o auxílio do software do equipamento Reology Advantage
Data Analysis®, adotando a temperatura de referência de 25°C. Em seguida, foi obtida
a curva mestra a 19°C, temperatura do ensaio LAS.

log at 

 C1  (T  Tref )

(44)

C2  (T  Tref )

Onde a constante C1 é adimensional e a constante C2 tem unidade de
temperatura (K). Estas constantes dependem das propriedades do material e da
temperatura de referência, Tref.
A varredura linear de amplitude foi realizada respeitando as limitações do
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equipamento disponível, que não consegue adquirir dados em intervalos de 1 s, porém
mantendo o esquema de carregamento linear. Os valores de |G*| e δ foram obtidos a
cada 3 s num intervalo de 310 s, resultando num menor número de dados em relação
ao protocolo AASHTO (TP 101 -12 – UL).
Diferentemente do critério de ruptura proposto no método, de redução de 35%
do parâmetro de integridade do material (C), foi adotado no presente trabalho como
critério o valor deste parâmetro no tempo correspondente ao tamanho da fissura na
ruptura, denominado Cf. O ajuste da curva de dano da Equação 9 é feito limitando os
dados até o valor de Cf, visto que após esse ponto o crescimento da fratura ocorre de
modo instável e, a partir deste ponto, a aplicação dos modelos de cálculo do S-VECD
para ligantes asfálticos pode ser duvidoso, incorrendo em erros.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a planilha fornecida pela professora
Cassie Hintz, também disponível na página do Modified Asphalt Research Center
(MARC) da Universidade de Wisconsin e adaptada para a condução deste trabalho.
O tratamento dos dados seguiu a seguinte rotina:
i.

Com os dados de tempo, torque e ângulo de deflexão determinou-se o
tamanho da fissura para cada ciclo (a) e a taxa de crescimento da fissura
(da/dN);

ii.

O critério de ruptura adotado foi o tamanho da fissura (af) no ponto
mínimo da taxa de crescimento da trinca (da/dN), determinado a partir da
curva da/dN versus a, verificando também a curva de torque em função
do tamanho da fissura para confirmar a ruptura do material;

iii.

Registraram-se os valores de af e o respectivo tempo;

iv.

Com o tempo na ruptura, obteve-se Cf;

v.

Procedeu-se, então, com o ajuste da curva de dano, utilizando a
ferramenta Solver, para minimizar o erro quadrado, no intervalo
correspondente ao segundo dado obtido (relativo ao material não
danificado) até a ruptura, obtendo C1 e C2;

vi.

Obtiveram-se, então, os valores de A e B da curva de fadiga,
possibilitando estimar a vida de fadiga em uma dada deformação (Nf) e
comparar o desempenho das amostras.

Para realizar a comparação do desempenho dos ligantes com a mistura
asfáltica, deve-se adotar níveis de deformação equivalentes. No entanto, a
determinação da deformação ao qual o ligante isoladamente é submetido dentro da
mistura asfáltica durante o carregamento não é uma tarefa fácil. Neste estudo foi
admitida a razão entre a deformação da mistura e do ligante como 80. Este valor está
baseado na proposta de Underwood (2011), que concluiu que a deformação a que o
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ligante está submetido em uma mistura é 122,5 vezes maior do que a mistura asfáltica
como um todo.
Como os ensaios de fadiga em misturas asfálticas em geral aplicam
deformação na ordem de 200 με a 400 με (JOHNSON et al., 2007), adotou-se como
critério de comparação a vida de fadiga (Nf) para 1,25% e 2,5% de deformação.
Foi avaliado o efeito da temperatura, realizando o ensaio em três diferentes
condições e a repetibilidade do método para uma amostra.

3.2

3.2.1

MISTURAS ASFÁLTICAS

Materiais

Para a realização do estudo foram utilizadas misturas asfálticas preparadas
exatamente com os mesmos agregados, granulometria e teor de ligante, variando-se
apenas o produto asfáltico. As misturas asfálticas foram preparadas no Laboratório
Central de Pavimentação da Petrobras Distribuidora. Foram selecionados agregados
de boa qualidade de origem sienítica da Pedreira Vigné, em Nova Iguaçu – RJ.
Foi utilizada curva granulométrica da Faixa C do DNIT, com tamanho máximo
nominal (TMN ou NMSA) de 19,0 mm, conforme apresentada no gráfico da Figura 3.2,
e a determinação do teor de ligante de projeto foi feita segundo a norma norteamericana AASHTO M 323, com número de giros de projeto (Ndes) de 100, utilizandose o CAP 50/70.

100
90
80

% Passante

70

60
Mínimo Superpave 19 mm
50
Máximo Superpave 19 mm
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Faixa C do DNIT

30

Curva Granulométrica

20
10
0
0,00

1,00
2,00
3,00
4,00
Abertura das peneiras na potência 0,45, mm

Figura 3.2. Curva granulométrica das misturas asfálticas deste estudo.
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5,00

Com o objetivo é verificar o efeito dos ligantes no desempenho à fadiga, as
misturas asfálticas utilizadas foram preparadas com o mesmo teor de ligante de
projeto obtido para o CAP 50/70, cujo valor é de 5,5%. Julga-se tal definição
adequada, visto que em estudos anteriores do CENPES misturas com os mesmos
agregados e diferentes ligantes foram dosadas, sendo obtidos teores de ligante de
projeto muito próximos, com variação inferior a ±0,2% em relação ao valor médio
(NASCIMENTO et al., 2014).
Alguns dos ligantes e das misturas asfálticas utilizadas neste trabalho de
mestrado

foram

estudados

em

outros

projetos

de

pesquisa

do

CENPES

(NASCIMENTO et al., 2014). A descrição dos métodos de caracterização mecânica e
de resistência ao dano das misturas asfálticas é baseado no trabalho deste autor.
3.2.2

Caracterização mecânica das misturas asfálticas

3.2.2.1 Preparação dos corpos de prova

A preparação dos corpos de prova das misturas asfálticas com os nove
ligantes estudados foi feita segundo descrição detalhada em Nascimento et al. (2014),
e resumidamente explicada a seguir.
Para cada mistura asfáltica, foram preparados em compactador giratório três
corpos de prova com diâmetro de 100 mm por 150 mm de altura para a realização de
ensaios de módulo dinâmico e quatro corpos de prova com diâmetro de 100 mm por
170 mm de altura para ensaios de fadiga por tração direta. Após 24 horas da
moldagem, as amostras para ensaio de fadiga foram cortadas em suas faces
retirando-se 20 mm de cada lado, chegando-se assim a altura final de 130 mm.
O procedimento de moldagem dos corpos de prova seguiu a norma AASHTO
T 312-12. Após mistura, a massa asfáltica correspondente a cada corpos de prova foi
mantida por duas horas na temperatura de compactação, para condicionamento de
curto prazo, previamente à sua moldagem. Este condicionamento foi feito segundo
AASHTO R 30-02. Observa-se que não foi feito condicionamento de longo prazo nos
corpos de prova.
Tanto para o módulo dinâmico quanto para os ensaios de fadiga, procurou-se
atingir a porcentagem de vazios dos corpos de prova de 5,5%  0,5%, equivalente ao
volume de vazios médio durante a vida útil do pavimento. No caso dos corpos de
prova para ensaio de fadiga, a porcentagem de vazios foi determinada após o corte
das faces.
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3.2.2.2 Determinação do módulo dinâmico e das propriedades viscoelásticas lineares
das misturas

Os ensaios de módulo dinâmico foram feitos segundo norma AASTHO T 34211. Foram utilizadas três temperaturas (4°C, 20°C e 40°C) e seis frequências (25 Hz,
10 Hz, 5 Hz, 1 Hz, 0,5 Hz e 0,1 Hz). Os carregamentos foram aplicados no modo de
compressão, sob tensão controlada, com níveis de carga correspondentes a
deformações entre 50 e 70 microstrains (NASCIMENTO et al., 2014).
Tendo em vista o comportamento termoreologicamente simples das misturas
asfálticas, a partir dos resultados dos ensaios de módulo dinâmico (módulo e ângulo
de fase) foram construídas curvas mestras utilizando-se o princípio da superposição
tempo-temperatura (t-TS). Tais curvas foram ajustadas ao modelo sigmoidal
apresentado na Equação (45) e os fatores de deslocamento (shift factors) em função
da temperatura foram ajustados a um polinômio de segunda ordem, conforme
expresso na Equação (46).

b

log | E* | a 
1

(45)

1
e d  g *log( f r )

log( aT )  a1T 2  a2T  a3

(46)

Os valores de módulo dinâmico e de ângulos de fase medidos foram
convertidos em módulo de relaxação – E(t), utilizando-se a teoria da viscoelasticidade
juntamente com os procedimentos descritos por Park e Schapery (1999).
Resumidamente, o módulo de armazenamento (E’) é expresso em função da
frequência angular reduzida (ωr) conforme apresentado na Equação (47) (diretamente
a partir dos dados de ensaio), que também pode ser representado pela série de Prony
da Equação (48). Deste modo, utiliza-se o método da colocação para determinar os
coeficientes ρi e Ei da Equação (48).

E´ E * (r ) * cos( (r ))

(47)

r2  i Ei
2 2
i 1  r  i  1
m

E´ E  

(48)
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Onde E é o módulo elástico, ωr é a frequência angular reduzida, ∆t é a fase
(tempo) entre tensão e deformação, Ei é o módulo do elemento de Maxwell i, e ρi é o
tempo de relaxação.
Os coeficientes determinados a partir deste processo (ρi, E e Ei) são então
utilizados na série de Prony da Equação (49) para encontrar o módulo de relaxação.

m

E (t )  E   Ei e

t

i

(49)

i 1

3.2.2.3 Ensaio de dano por fadiga e o modelo S-VECD

Para esta pesquisa, os ensaios de fadiga foram realizados segundo a nova
proposta de método de ensaio descrita no item 2.3 da revisão bibliográfica, baseada
em Nascimento et al. (2014).
Os ensaios de fadiga foram feitos utilizando a geometria uniaxial, com
carregamentos cíclicos de tração direta, na frequência de 10 Hz e temperatura de
20°C. O controle do teste foi feito por deformação, através do acoplamento de
extensômetros do tipo “faca” nas paredes do corpo de prova. Conforme descrito, os
corpos de prova para ensaio de fadiga tinham altura de 130 mm por 100 mm de
diâmetro, sendo o comprimento de medida da deformação (gage lenght) de 100 mm.
A Figura 3.3 mostra as principais etapas de preparo de um corpo de prova
típico, bem como o seu acoplamento na prensa para ensaio cíclico de tração direta.
Tendo em vista a análise comparativa entre o comportamento das misturas e
dos ligantes, as misturas asfálticas foram ranqueadas segundo a sua vida de fadiga na
temperatura de 19ºC, obtidas por simulação a partir da aplicação do princípio t-TS.
Após cortados e secos, os corpos de prova foram colados aos pratos de
ensaio com o uso de cola epóxi de alta resistência, permitindo assim o acoplamento
do conjunto de ensaio (corpo de prova + pratos colados) à prensa MTS, após cura
mínima da cola de 16 horas.
O ensaio de fadiga consistiu em se aplicar no corpo de prova uma
deformação cíclica senoidal, de amplitude constante, até que o mesmo atingisse a
ruptura. Ao longo do ensaio foram coletados/monitorados, além da deformação, a
carga, o ângulo de fase e o módulo dinâmico.
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(a) Corpo de prova seco após corte das faces

(b) Pratos de ensaio sendo colados no corpo de
prova

(c) Conjunto corpo de prova + pratos de ensaio após
(d) Conjunto corpo de prova + pratos de ensaio
colagem
acoplados na prensa MTS, sem os extensômetros

(e) Aperto da rótula rígida de tração e dos parafusos

(f) Extensômetros montados no corpos de prova
após aperto dos parafusos

(g) Corpos de prova após ruptura e separação, já
com os extensômetros removidos

(h) Corpos de prova após ensaio de tração direta
cíclico de fadiga

Figura 3.3. Preparo e acoplamento de corpo de prova típico para ensaio de tração direta cíclico.
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Os resultados dos ensaios de fadiga foram modelados segundo a mecânica
do dano contínuo, modelo VECD, desenvolvida pelo professor Y. Richard Kim. Tal
modelo leva em conta propriedades fundamentais dos materiais para efetivamente
caracterizar o comportamento de misturas asfálticas, através de um programa
experimental simplificado, sendo possível obter o modelo de fadiga com quatro corpos
de prova. Nos ensaios tradicionais de fadiga por compressão diametral ou mesmo por
vigota ou trapezoidal, em geral são necessários no mínimo 12 corpos de prova para
definir uma curva de fadiga.
Para cada corpo de prova ensaiado foi gerada uma Curva Característica de
Dano. A partir das curvas obtidas dos diferentes corpos de prova foram feitos ajustes
para representar a curva C versus S média do material.
3.2.3

Validação dos ensaios de dano no ligante a partir do comportamento das
misturas asfálticas.

Os ligantes e as misturas asfálticas foram classificados de acordo com os
métodos propostos, respectivamente LAS e S-VECD, estabelecendo correlações entre
eles.
Adicionalmente, foi utilizado o critério proposto por Nascimento et al. (2014),
utilizando a curva de fadiga, de deformação versus número de ciclos. Considerando
que as curvas de fadiga para cada material têm diferentes inclinações, foram
selecionadas duas deformações que compreendem valores tipicamente encontrados
nas camadas mais solicitadas do revestimento asfáltico quando aplicado em
pavimentos: 100 e 200 microstrains. A partir de tais deformações foi calculada a área
sob a curva de fadiga no espaço log-log, denominada Fator de Fadiga da Mistura a
19ºC (FFM19ºC), conforme equação 50, e quanto maior o seu valor melhor será a vida
de fadiga da mistura.
Para os ligantes, utilizando a correspondência definida por Underwood
(2011), definiu-se a área entre 1,25% e 2,5% de deformação, chamando-a de Fator de
Fadiga do Ligante a 19ºC (FFL19ºC) conforme equação 51 e ilustrado na Figura 3.4.
(

(

(

(

)

)

)

(50)

)

(51)
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Figura 3.4. Cálculo do FFL a partir da curva de fadiga.
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4

RESULTADOS

4.1
4.1.1

LIGANTES ASFÁLTICOS
Caracterização físico-química e reológica dos ligantes

Os resultados da caracterização e da classificação das amostras de ligante
asfáltico utilizadas estão apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1. Caracterização das amostras de ligantes estudados na primeira etapa.

Ensaios

Unidade CAP 50/70 CAP 15/25 AMP 55/75

AMP AM

Visc. Brookfield 135°C

cP

370

738

1030

1700

PEN (100 g, 5s, 25ºC)

0,1 mm

58

23

48

23

PA

ºC

47,1

58,4

54,0

61,3

Recuperação elástica a 25ºC

%

–

–

80

51,7

PG

–

64-16

76-16

70-22

82-16

64E-22

64E-16

70S-22

70E-16

64E-16
PG, AASHTO TP 19-10

–

64S-16

70V-16
76S-16

Os ligantes CAP 50/70 e AMP 55/75 atendem aos limites requeridos pelas
especificações brasileiras para CAP e AMP, resolução ANP n° 19 de 2005 e n° 32 de
2010, respectivamente. O CAP 15/25 atende aos critérios da especificação europeia
EN 13924:2006 para a Classe 2 e foi empregado num trecho experimental monitorado
pelo CENPES, dentro de um projeto de pesquisa (LEITE et al., 2011). O AMP AM foi
empregado no mesmo projeto e foi desenvolvido pela BR Distribuidora.
Comparando o desempenho dos ligantes de acordo com a especificação
SUPERPAVE observa-se que o CAP 50/70 foi o que apresentou o PG mais baixo,
mostrando-se mais susceptível à deformação permanente, resistindo ao tráfego
padrão (S) a 64°C de acordo com a especificação AASHTO TP-19-10. O AMP 55/75
obteve classificação PG 70-22 e o ensaio MSCR mostra que o 55/75 é mais resistente
à deformação permanente, com menores valores de Jnr, compatível com tráfego extra
pesado (E) a 64°C. A nomenclatura adotada pela AASHTO TP-19-10 está detalhada
na Tabela 3.2.
Os ligantes de alto módulo, conforme esperado, tiveram melhor desempenho
à alta temperatura, no que diz respeito à deformação permanente e a formação de
trilha de roda, sendo que o modificado AM mostrou-se superior ao CAP 15/25.
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Com relação ao critério de fadiga da especificação SUPERPAVE, |G*|·senδ, a
classificação das amostras está apresentada na Tabela 4.2, utilizando as temperaturas
intermediárias (TI) do PG e do PG contínuo (TI para |G*|·senδ = 5 MPa). Comparando
os valores de TI do PG contínuo o AMP 55/75 foi o mais resistente à fadiga e o CAP
15/25 o mais susceptível, apresentando elevada rigidez em altas temperaturas.
Tabela 4.2. Temperatura Intermediária (TI) – PG e PG Contínuo dos ligantes deste estudo.

TI PG Contínuo

Amostra

TI PG (°C)

|G*|·senδ (MPa)

AMP 55/75

28

3,54

25,8

1

CAP 50/70

28

3,86

26,4

2

AMP AM

31

3,34

28,1

3

CAP 15/25

37

3,76

35,0

4

4.1.2

(°C)

Classificação

Obtenção das curvas mestras e das propriedades viscoelásticas lineares
dos ligantes

Para a determinação das propriedades viscoelásticas lineares dos ligantes e
determinação do parâmetro  foram confeccionadas as curvas mestras dos ligantes na
temperatura de execução do ensaio LAS (19°C).
A partir das varreduras de frequência em seis temperaturas entre 10°C e
35°C, utilizando o modelo WLF e o software Reology Advantage Data Analysis® foram
construídas as curvas de |G*| e δ em função da frequência reduzida, em escala log-log
e semi-log, respectivamente, conforme mostrado na Figura 4.1 e na Figura 4.2.
A partir das curvas mestras pode-se determinar o comportamento dos
materiais para uma ampla faixa de frequência a uma dada temperatura. Baixas
frequências representam o comportamento a altas temperaturas e baixas velocidades
de carregamento, enquanto frequências altas representam baixas temperaturas e
velocidades altas, e, em geral, a curva mestra engloba toda a faixa de serviço do
asfalto.
No gráfico de |G*|, observa-se que o CAP 15/25 possui rigidez bastante
elevada em todo o espectro de frequência, sendo mais acentuada sua rigidez em
temperaturas baixas e intermediárias, o que pode provocar menor resistência ao
trincamento térmico e também por fadiga, como será visto a seguir.
O AMP AM apresenta rigidez elevada em frequências mais baixas (ou
temperaturas mais elevadas) e menor rigidez nas frequências maiores (baixa
temperatura), o que é desejável no comportamento de ligantes asfálticos.

50

O ligante modificado 55/75 apresenta rigidez intermediária, situando-se um
pouco acima da curva do CAP 50/70.

1,00E+09

1,00E+08

|G*| (Pa)

1,00E+07
CAP 15/25
AMP AM

1,00E+06

AMP 55/75
CAP 50/70

1,00E+05

1,00E+04
1,00E-04

1,00E-02
1,00E+00
1,00E+02
Frequência Reduzida (Hz)

1,00E+04

Figura 4.1. Curva mestra do módulo dinâmico versus frequência reduzida dos ligantes deste estudo a
19°C.
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CAP 15/25
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AMP AM

60

AMP 55/75
CAP 50/70
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0
1,00E-04

1,00E-02

1,00E+00
1,00E+02
Frequência Reduzida (Hz)

1,00E+04

Figura 4.2. Curva mestra do ângulo de fase versus frequência reduzida dos ligantes deste estudo a 19°C.

A partir da curva mestra do ângulo de fase versus frequência reduzida (Figura
4.2), pode-se observar o efeito dos polímeros nos ligantes, por meio da diminuição do
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ângulo de fase nas frequências mais baixas (altas temperaturas). Para os ligantes
convencionais, a curva tende a 90°, pois se aproximam mais do comportamento
viscoso.
O gráfico da Figura 4.3 mostra as curvas mestras dos ligantes para o módulo
de armazenamento (|G’|) versus frequência reduzida em escala log-log. A partir da
inclinação desta curva, conforme descrito no capítulo 3, obtém-se o parâmetro .
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Figura 4.3. Curva mestra do módulo de armazenamento versus frequência reduzida dos ligantes deste
estudo a 19°C.

A Tabela 4.3 apresenta os valores de  obtidos pela varredura de frequência
a 19°C (19°C), executada imediatamente antes do LAS, e pela curva mestra (CM). Não
foram observadas variações significativas nos valores do parâmetro , com diferença
máxima de 0,07 entre eles. Esses resultados indicam que a simplificação na sua
determinação obtida a partir da varredura de frequência apenas em uma temperatura
não influencia na análise dos resultados.
Tabela 4.3. Parâmetro  obtido para os ligantes.

Amostra

CM

19°C

50/70

1,241

1,315

55/75

1,360

1,413

15/25

2,226

2,291

AM

1,825

1,891
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4.1.3

Varredura Linear de Amplitude de Deformação – Linear Amplitude Sweep
(LAS)

O ensaio LAS foi realizado a 19°C para as quatro amostras, em duplicata,
adotando como critério de ruptura o valor do tamanho da fissura na ruptura (af), dado
pelo valor mínimo após o primeiro pico da curva da taxa de propagação do
trincamento (da/dN) pelo tamanho da fissura (a) ao longo do ensaio, a partir do qual
definiu-se, para cada ligante, o valor da integridade na ruptura(Cf). A Figura 4.4 mostra
um corpo de prova fraturado ao final do ensaio LAS de uma amostra deste estudo.

Figura 4.4. Corpo de prova fraturado ao final do ensaio LAS de uma amostra deste estudo.

A Tabela 4.4 apresenta os valores de |G*| e |G*|·senδ inicial. Verificou-se que
nesta condição de temperatura apenas o CAP 15/25 encontra-se fora da faixa de |G*|
sugerida por Safaei e Hintz (2014) (10 MPa < |G*| < 50 MPa), indicando que poderiam
ter ocorrido falhas de adesividade entre o ligante e as placas paralelas do DSR. No
entanto, uma análise dos valores de torque durante o ensaio indicou que a ruptura da
amostra deu-se pelo dano imposto pelo carregamento e não por falha na adesividade.
A queda brusca no torque ocorreu no final do ensaio após a identificação da ruptura, optou-se, assim, por considerar os resultados desta amostra na análise dos dados.
Tabela 4.4. Condição de rigidez inicial a 19°C dos ligantes deste estudo.

Amostra

|G*|·senδinicial (MPa)

G*inicial MPa

50/70

17,961

24,183

55/75

19,521

27,315

15/25

48,368

97,015

AM

20,812

33,425
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Cabe ressaltar que para garantir que a amostra de ligante tenha uma boa
aderência ao prato do DSR, as etapas de disposição do corpo de prova e trimming são
realizadas a 60°C, promovendo uma adesividade adequada e evitando que o ligante
descole do prato durante o ensaio. Para amostras menos rígidas, como o CAP 50/70,
por exemplo, o trimming requer cuidados extras, pois a amostra está muito fluida.
Nesta etapa, deve-se garantir que não ocorram alterações no diâmetro do corpo de
prova, ou seja, não pode haver excesso ou falta de amostra para ocupar o espaço
entre as placas paralelas, visto que o raio da amostra é utilizado diretamente no
cálculo do critério de ruptura adotado (af).
Sugere-se que em trabalhos futuros seja adotada uma temperatura menor,
em torno de 45°C ou 50°C, para que a amostra não fique tão mole e evitando falhas
no trimming e, consequentemente, erros na análise dos dados.
Os resultados do ensaio LAS foram analisados seguindo o procedimento
descrito no item 3.1.2.2. A Tabela 4.5 e a Tabela 4.6 apresentam os valores obtidos
para os parâmetros do modelo.
De posse dos dados foram traçadas as curvas de fadiga dos ligantes
estudados, conforme ilustrado no gráfico da Figura 4.5.
Tabela 4.5. Resultados do ensaio LAS a 19°C dos ligantes da primeira etapa deste estudo

Amostra

af

Cf

C0

C1

C2

Df

50/70

0,74

0,526

1,000

0,035

0,666

50

55/75

0,99

0,404

1,000

0,045

0,605

71

15/25

0,46

0,801

1,000

0,030

0,757

12

AM

1,05

0,409

1,000

0,047

0,590
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Tabela 4.6. Parâmetros das curvas de fadiga obtidas no LAS a 19°C dos ligantes da primeira etapa deste
estudo.

Amostra

k

A

B

Nf (1,25%)

Nf (2,5%)

Nf (5%)

50/70

1,415

4,562E+04

-2,482

26.222

4.695

841

55/75

1,537

1,299E+05

-2,721

70.787

10.737

1.628

15/25

1,540

1,058E+05

-4,453

39.186

1.790

82

AM

1,749

9,278E+05

-3,649

410.980

32.754

2.610
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Figura 4.5. Curva de fadiga dos ligantes deste estudo a 19°C.

Pode-se observar que o AMP AM apresenta maior resistência ao dano, tem
maior vida de fadiga para as deformações simuladas e, na análise do tamanho da
fissura, este ligante mostrou ser capaz de resistir a um fissura maior antes da ruptura,
comportamento esperado para um ligante altamente modificado. Por outro lado, o CAP
15/25 rompeu para um tamanho crítico de fissura muito inferior aos demais, valor de af
menor do que a metade dos obtidos para os AMP, teve menor vida de fadiga, além de
ser mais sensível ao nível de deformação imposto, indicado pela inclinação da curva
de fadiga. Para as menores deformações próximas a 1,5%, o CAP 15/25 respondeu
um pouco melhor do que o CAP 50/70, devido à elevada rigidez do ligante.
O AMP 55/75 mostrou-se melhor em relação ao CAP 50/70, com vida de
fadiga superior. A Tabela 4.7 apresenta a classificação das amostras a partir dos
critérios adotados pelo ensaio LAS. Pode-se observar que a classificação obtida pelo
critério da especificação SUPERPAVE é bastante diferente desta, não permitindo
diferenciar os ligantes de alto desempenho, como o AMP AM, por exemplo.
Tabela 4.7. Classificação das amostras de ligantes deste estudo obtidas a partir do LAS a 19°C.

Amostra

Nf,1,25%

Nf,2,5%

af

AM

1

1

1

55/75

2

2

2

15/25

3

4

4

50/70

4

3

3
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Com os resultados do ensaio LAS juntamente com a aplicação do modelo
VECD construíram-se as curvas características de dano. Percebe-se que as curvas C
versus S dos ligantes são muito parecidas. No entanto, a relação entre a variável dano
(D ou S) associada à integridade (C) na ruptura, gera comportamentos na fadiga
completamente diferentes. O AMP AM e o AMP 55/75, conseguem manter a
integridade para um dano acumulado muito maior que o CAP 15/25, por exemplo, que
atingiu a ruptura para um número de ciclos de carregamento e dano acumulado muito
menores, 6,17 vezes menor do que o AMP AM, resultando numa menor vida de
fadiga, conforme mostrado na Tabela 4.5 e Tabela 4.6.

CAP 50/70 19°C

1,0

AMP 55/75 19°C
0,8

CAP 15/25 19°C
AMP AM 19°C

C

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40
Dano Acumulado (S)

60

80

Figura 4.6. Curva característica de dano dos ligantes da primeira etapa deste estudo.

4.1.3.1 Efeito da Temperatura

A resposta dos materiais é sensível à variação de temperatura e a rigidez do
ligante, nas condições do ensaio, interfere no resultado do ensaio. O CAP 15/25 tem
uma rigidez muito elevada, três vezes maior do que a do AMP AM. Devido a isso, era
esperado que o CAP 15/25 rompesse antes dos demais materiais. O AMP AM é
modificado

por

polímero

conferindo

maior

elasticidade

ao

material

e,

consequentemente, aumentando sua resistência ao carregamento.
Desta forma avaliou-se tais ligantes numa condição de iso-rigidez (ou isomódulo). Foi observado que o CAP 15/25 a 25°C e o AMP AM a 15°C apresentaram
|G*| aproximadamente de 50 MPa, desta forma, foi admitida a condição de iso-|G*| e
foi comparado o desempenho de ambas as amostras. Verificou-se que ocorreu uma
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inversão na classificação, conforme observado no gráfico da Figura 4.7. Essa
informação é válida para conhecer a resposta dos materiais isoladamente, porém
sabe-se que em serviço, os ligantes estarão sujeitos às mesmas condições climáticas.
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Figura 4.7. Curva de fadiga dos CAP 15/25 e AM desta pesquisa na condição de iso-módulo.

Ainda com relação ao efeito da temperatura, os ligantes foram submetidos ao
ensaio a 15°C e a 25°C, respeitando a faixa de |G*| sugerida por Safaei e Hintz (2014)
(10 MPa < |G*| < 50 MPa). Observa-se que a 15°C o AMP AM e o AMP 55/75
apresentam comportamentos semelhantes, com a mesma vida de fadiga a 2,5% de
deformação (Figura 4.8), ambos superiores ao CAP 50/70. No ensaio a 25°C, só foi
possível avaliar os ligantes de alto módulo, a curva de fadiga dos dois tipos de asfalto
ficaram muito próximas (Figura 4.9), indicando que em temperaturas mais altas não há
diferença entre eles.
O gráfico da Figura 4.10 mostra a curva de fadiga do AMP AM para as três
temperaturas ensaiadas, verifica-se que as curvas são paralelas e que quanto maior a
temperatura, maior a vida de fadiga. Tal comportamento é bastante desejável para o
clima brasileiro, onde as temperaturas são elevadas na maior parte do ano.
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Figura 4.8. Curva de fadiga dos ligantes deste estudo a 15°C.
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Figura 4.9. Curva de fadiga dos ligantes deste estudo a 25°C.
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Figura 4.10. Curva de fadiga do AMP AM desta pesquisa em três temperaturas.

4.1.3.2 Repetibilidade

Foi verificada a repetibilidade do ensaio realizando cinco repetições na
amostra de CAP 50/70 a 19°C, no mesmo dia e com o mesmo operador. Os
resultados de desvio padrão (DESVPAD) e coeficiente de variação (CV) (Tabela 4.8)
dos parâmetros foram satisfatórios, principalmente na definição do parâmetro de
ruptura af.
Tabela 4.8. Verificação da repetibilidade do LAS.

Parâmetros

MÉDIA

DESVPAD

CV (%)


C1

1,315

0,003

0,245

1

0

0

C2

0,036

0,001

3,65

|G*|·senδinicial

0,659

0,010

1,56

Df

18,56

1,38

7,46

k

49

1,8

3,7

A

1,449

0,013

0,883

B

5,792E+04

3,901E+03

6,735

Nf ; 1,25%

-2,630

0,006

-0,245

Nf ; 2,5%

32.214

2.211

6,9

Nf ; 5%

5.206

378

7,3

Cf

841

64

7,7

af

0,527

0,007

1,250
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No estudo conduzido por Pamplona (2013) foi verificado que a adição do PPA
foi benéfica para a resistência à fadiga, quando comparado com o CAP 50/70 puro de
diferentes origens. Isto também foi observado nos experimentos deste presente
trabalho a ser detalhado a seguir.
Pamplona (2013) e Nuñez (2013) observaram que a resistência à fadiga dos
ligantes asfálticos é dependente do nível de tensão e que para níveis mais baixos de
deformação, quanto mais rígido for o ligante asfáltico, menor a sensibilidade do
material, maior será a vida de fadiga. Neste presente trabalho o mesmo
comportamento foi observado para o CAP 15/25, que estava tão rígido nas condições
do ensaio que as baixas deformações não afetam a amostra.

4.2
4.2.1

MISTURAS ASFÁLTICAS
Caracterização mecânica das misturas asfálticas

4.2.1.1 Determinação do módulo dinâmico e das propriedades viscoelásticas lineares
das misturas

Neste item, conforme comentado no capítulo 3, foram incluídas informações
de outros ligantes além dos quatro deste estudo para aumentar o banco de dados da
análise.
Os corpos de prova das misturas asfálticas foram submetidos ao ensaio de
módulo dinâmico. Os resultados de módulo dinâmico e de ângulo de fase foram
processados para a obtenção das curvas mestras na temperatura de referência de
20°C. Nas Figura 4.11 a Figura 4.13 são apresentados os gráficos com as curvas
mestras nas escalas log-log e semi-log e os ângulos de fase no espaço reduzido.
A partir das curvas mestras observou-se que o tipo de ligante asfáltico exerce
forte efeito na rigidez das misturas. De maneira geral, as misturas com ligantes
modificados por polímero, quando comparadas com as feitas com ligantes não
modificados, tendem a ter rigidez menor nas baixas temperaturas (Figura 4.12) e com
o aumento da temperatura sua rigidez tende a ser maior do que a das misturas sem
modificação (Figura 4.11).
A mistura com o CAP 15/25 é a mais rígida, seguida do AMP AM e HIMA. As
misturas preparadas com os três ligantes do tipo CAP 50/70, de origens e processos
de produção diferentes, apresentaram comportamento semelhantes com relação à
rigidez, com curvas quase coincidentes, como seria esperado para ligantes do mesmo
tipo, uma vez que as misturas possuem a mesma granulometria e agregados.
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Figura 4.11. Curvas mestras das misturas na temperatura de referência de 20ºC, escala log-log.
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Figura 4.12. Curvas mestras das misturas na temperatura de referência de 20ºC, escala semi-log.
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Figura 4.13. Ângulos de fase versus frequência reduzida das misturas na temperatura de referência de
20ºC.

4.2.1.2 Ensaio de dano por fadiga e o modelo S-VECD

Como resultado da caracterização de misturas asfálticas segundo o modelo
S-VECD, obteve-se a Curva Característica de Dano (C versus S). Na Tabela 4.9 são
apresentados os coeficientes das Curvas Características de Dano médias de cada
mistura na temperatura de referência de 20ºC. E os parâmetros da Υ e ∆ da envoltória
de ruptura (GR versus Nf). A Figura 4.14 mostra as Curvas Características de Dano e a
Figura 4.15 mostra as envoltórias de ruptura das diferentes misturas deste estudo a
20ºC.
R

Tabela 4.9. Coeficientes das curvas C versus S e da envoltória de ruptura (G ) das misturas deste estudo.

Misturas

C11

C12

Υ

∆

50/70

0,000233

0,718

1092217

-1,214

50/70 A

0,000493

0,635

1876951

-1,206

50/70 B

0,000393

0,646

1717986

-1,184

15/25

0,000155

0,731

10710956

-1,287

55/75

0,000601

0,607

846285

-1,137

60/85

0,000978

0,570

3037431

-1,230

AM

0,000152

0,685

6240899

-1,304

HIMA

0,000611

0,573

1574402

-1,045

PPA

0,000496

0,618

7085778

-1,304
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Figura 4.14. Curvas características de dano das diferentes misturas deste estudo a 20ºC.
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Figura 4.15. Envoltória de ruptura das misturas deste estudo.

Observa-se

que

as

Curvas

Características

de

Dano

variam

consideravelmente de uma mistura para outra, assim como as envoltórias de ruptura.
No entanto, a partir delas não é possível comparar o desempenho das misturas com
relação ao comportamento na fadiga, uma vez que suas variáveis não dependem
apenas do histórico de carregamento do material, mas também de suas propriedades
viscoelásticas lineares e das respostas destes materiais no pavimento em termos de
tensões e/ou deformações.
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Desta forma, a partir das propriedades viscoelásticas lineares e dos dados
apresentados simulou-se a vida de fadiga, de acordo com o procedimento descrito no
capítulo 3, sob deformação controlada, das misturas na temperatura de referência de
19°C e frequência de 10 Hz, apresentadas na Figura 4.16. A partir destas curvas foi
determinado o fator de fadiga da mistura (FFM), conforme se verá adiante para melhor
comparação.
A mistura produzida com o HIMA apresenta a maior vida de fadiga para toda
a faixa de deformações simulada, bastante superior às demais, para deformações de
100 microstrains, a vida de fadiga (Nf) é da ordem de 1011 ciclos, enquanto as misturas
com CAP 50/70 ou 15/25 indicam Nf de 2106 e as com asfaltos modificados os
valores de Nf ficam em torno de 108, apresentando desempenho superior devido a
adição dos polímeros.
Assim como ocorre com os ligantes, as misturas são sensíveis ao nível de
carregamento imposto e a inclinação das curvas de fadiga varia de uma mistura para
outra. Pode-se observar que a curva da mistura com PPA apresenta inclinação
bastante acentuada. Para pequenas deformações, ou menores esforços, a vida de
fadiga é inferior às misturas com CAP 50/70 A e B e asfaltos modificados, no entanto
para maiores deformações, a vida de fadiga é bem superior a estas misturas,
resultando num valor aproximadamente a igual a do 60/85. Deve-se atentar que uma
mistura pode ser melhor em uma dada condição, porém para esforços maiores ou
menores, a resposta do material pode ser diferente.
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Figura 4.16. Curvas de fadiga a 19ºC e 10 Hz das misturas asfálticas estudadas.
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4.3

VALIDAÇÃO DOS ENSAIOS DE DANO NO LIGANTE A PARTIR DO
COMPORTAMENTO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS.

A comparação do desempenho de ligantes asfálticos na fadiga com o de suas
respectivas misturas é desejável, desta forma pode-se verificar se o ensaio feito no
ligante puro representa o seu comportamento quando aplicado em misturas asfálticas.
No entanto, não se pretende prever a vida de fadiga de misturas apenas com as
propriedades dos ligantes, uma vez que esta depende de outros fatores, entre elas a
granulometria, a origem e a forma dos agregados.
Contudo, é fundamental dispor de uma ferramenta que permita diferenciar
produtos asfálticos de alto, médio e baixo desempenho, e a partir das propriedades do
ligante, saber como ele se comportará na mistura e assim selecionar e classificar
produtos de acordo com seu desempenho.
Nesta etapa do trabalho foram utilizadas nove amostras de ligantes, as
propriedades dos cinco ligantes adicionais estão listadas na Tabela 4.10 e os
resultados dos ensaios LAS estão apresentados nas Tabela 4.10 a Tabela 4.13.
Tabela 4.10. Caracterização das amostras de ligantes estudados na segunda etapa.

Ensaios

Unidade 50/70 A

50/70 B

60/85

HIMA

PPA

Visc. Brookfield 135°C

cP

321

353

990

1790

ND

PEN (100 g, 5s, 25ºC)

0,1 mm

62

51

46

31

ND

PA

ºC

48,2

50,5

62,7

88,1

ND

%

–

–

98,3

51,7

–

PG

–

64-16

64-16

70-XX

82-XX

ND

PG, AASHTO TP 19-10

–

64S-16

64S-16

70V-XX

82H-XX

ND

Recuperação elástica a
25ºC

ND: não disponível, XX: não determinado.

Tabela 4.11. Condição de rigidez inicial a 19°C dos ligantes da segunda etapa deste estudo.

Amostra

|G*|·senδinicial (MPa)

G*inicial MPa

50/70 A

12,9

18,1

50/70 B

15,3

22,2

60/85

10,5

14,6

HIMA

14,3

21,8

PPA

15,9

20,9
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Tabela 4.12. Resultados do ensaio LAS a 19°C dos ligantes da segunda etapa deste estudo

Amostra

af

Cf



C0

C1

C2

Df

50/70 A

0,783

0,516

1,537

1

0,040

0,619

56

50/70 B

0,903

0,450

1,590

1

0,045

0,591

69

60/85

1,330

0,276

1,489

1

0,067

0,481

140

HIMA

1,681

0,154

1,871

1

0,116

0,376

199

PPA

0,866

0,469

1,357

1

0,051

0,588

54

Tabela 4.13. Parâmetros das curvas de fadigas obtidos no LAS a 19°C dos ligantes da segunda etapa
deste estudo.

Amostra

k

A

B

NF (1,25%)

NF (2,5%)

NF (5%)

50/70 A

1,586

1,89E+05

-3,074

95158

11298

1341

50/70 B

1,651

3,42E+05

-3,180

168155

18552

2047

60/85

1,772

1,08E+06

-2,979

553682

70241

8911

HIMA

2,168

1,86E+07

-3,743

8045803

601080

44905

PPA

1,559

7,91E+04

-2,714

43184

6581

1003

Os CAP 50/70 A e B apresentaram desempenho semelhante ao CAP 50/70
da primeira etapa, conforme esperado para ligantes do mesmo tipo, enquanto o HIMA
obteve classificação PG em altas temperaturas e desempenho à deformação
permanente bem superior aos demais ligantes modificados e de alto módulo deste
estudo.
Os valores de módulo dinâmico de cisalhamento estão dentro da faixa
recomendada para a execução do ensaio.
Com os dados obtidos foram traçadas as curvas de fadiga dos ligantes
estudados, conforme ilustrado no gráfico da Figura 4.17.
O gráfico da Figura 4.17 mostra a curva de fadiga a 19°C dos nove ligantes
deste estudo. Verifica-se que o ligante modificado com o HIMA, conforme esperado
para um polímero para asfaltos de alto de desempenho, é o ligante mais resistente ao
dano, com vida de fadiga muito superior aos demais ligantes, enquanto o CAP 15/25 é
o mais susceptível ao dano e com rigidez muito elevada na condição do ensaio. O
AMP 60/85 foi o asfalto modificado com o segundo melhor desempenho, sendo
superior inclusive ao AMP AM. Observa-se que a adição de polímeros melhora o
desempenho dos ligantes com relação a resistência à fadiga.
Os CAP 50/70 A e B apresentaram o mesmo comportamento, com curvas
quase coincidentes e um pouco superior ao CAP 50/70 utilizado na primeira etapa do
estudo, a origem e rota de produção destes CAPs são diferentes, e apesar de terem a
mesma classificação PG e pela especificação brasileira, apresentam desempenho
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distintos com relação ao dano por fadiga. O ligante modificado com PPA teve
desempenho intermediário, com a curva de fadiga situando-se entre os CAP 50/70.

1,E+08
50/70
50/70 A
Número de ciclos

1,E+06

50/70 B
55/75
60/85

1,E+04

PPA
HIMA

AM

1,E+02

15/25

1,E+00
1

10

Deformação, %

Figura 4.17. Curva de fadiga a 19°C dos ligantes deste estudo e adicionais.

1
50/70

50/70 A

0,8

50/70 B
55/75
0,6
C

60/85
PPA
HIMA

0,4

AM
15/25

0,2

0
0

50

100

150

200

250

Dano
Figura 4.18. Curva característica de danos dos ligantes deste estudo.

O gráfico da Figura 4.18 apresenta a curva característica de dano dos nove
ligantes e novamente observa-se que a maioria das curvas coincide, porém ocorre um
descolamento na curva do HIMA, que se mostrou superior aos demais conforme
observado nas curvas de fadiga, atingindo a ruptura para um valor de C muito superior
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aos demais, demostrando que pode manter sua integridade por mais tempo, com o
carregamento cíclico.
Assim como para as misturas, a partir das curvas de fadiga a 19°C foi
determinado o fator de fadiga da mistura (FFM) do ligante (FFL), conforme descrito no
item 3.2.3, equações 50 e 51 respectivamente, para classificação e comparação,
conforme a Tabela 4.14.
Os ligantes e as respectivas misturas asfálticas foram ranqueados quanto aos
seguintes critérios: (i) af, (ii) FFL e (iii) FFM, conforme apresentado na Tabela 4.14.
A partir da Tabela 4.14 verifica-se que os ligantes modificados ficaram
classificados nas primeiras posições. A mistura pior ranqueada foi o 15/25. Algumas
inversões nas classificações podem ser observadas, uma vez que os valores obtidos
nos três critérios são muito próximos para várias amostras que possuem desempenho
semelhante com relação à fadiga. No entanto, é possível diferenciar nitidamente o
desempenho de materiais de alto desempenho, como por exemplo, o HIMA e o 60/85,
tanto para o ligante quanto para a mistura.
Tabela 4.14. Fatores de fadiga dos ligantes (FFL) e misturas (FFM) a 19ºC.

Amostras

FFM19ºC

FFL19ºC

HIMA

2,82

1,91

60/85

2,08

1,59

55/75

2,00

1,40

AM

1,89

1,67

50/70 B

1,85

1,43

50/70 A

1,85

1,36

PPA

1,84

1,27

50/70

1,64

1,25

15/25

1,64

1,13

Tabela 4.15. Classificação de acordo com FFM, FFL e af a 19°C.

Amostras

FFM19ºC

FFL19ºC

af

HIMA

1

1

1

60/85

2

3

2

55/75

3

5

3

AM

4

2

4

50/70 B

5

4

6

50/70 A

6

6

8

PPA

7

7

7

50/70

8

8

5

15/25

9

9

9
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A Figura 4.19 mostra a graficamente os valores de FFM, FFL e af, mostrando
claramente a concordância entre eles.
Deve-se levar em conta que esta classificação é específica para a
temperatura de 19ºC e que também não leva em conta a resposta das misturas no
pavimento. Ou seja, apenas combinando a sua vida de fadiga e suas propriedades
viscoelásticas lineares numa análise de pavimento é que se poderá saber o verdadeiro
desempenho da mistura em serviço, visto que materiais de menor vida de fadiga e que
têm maior rigidez podem estar sujeitos a menores deformações quando em serviço,
podendo assim ter sua vida de fadiga ampliada.

3,00

2
FFM 19°C

FFL 19°C

af
1,6

2,00
1,2
af

Fator de Fadiga

2,50

1,50
0,8
1,00
0,4

0,50

0,00

0
HIMA

60/85

55/75

AM

PPA 50/70 A 50/70 B 50/70

15/25

Figura 4.19. Comparação entre FFL, FFM e af.

Adicionalmente foram estabelecidas correlações entre os três critérios
propostos, FFM, FFL e af, conforme apresentados nos gráficos das Figura 4.20 e
Figura 4.21, obtendo-se coeficiente de correlação (R2) superior a 0,85, confirmando
que tais critérios são adequados para classificar ligantes e misturas asfálticas.
A Figura 4.22 mostra que existe boa correlação (R2 > 0,9) entre af e FFL19°C,
ou seja, entre os critérios selecionados para representar a resistência à fadiga do
ligante.
A Figura 4.23 apresenta a fraca correlação (R2 próximo de zero) entre o
módulo dinâmico |E*| e o fator de fadiga da mistura, indicando que a vida de fadiga
não está relacionada somente à rigidez da mistura asfáltica.

69

2,5
50/70
50/70 A

2,0

FFL 19ºC

50/70 B
55/75

1,5

60/85

R² = 0,86

PPA

1,0

HIMA
AM

0,5

15/25
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5
FFM 19ºC

2,0

2,5

3,0

Figura 4.20. Correlação entre os fatores de fadiga FFL x FFM.
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Figura 4.21. Correlação entre af x FFM.
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Figura 4.22. Correlação entre af x FFL.
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Figura 4.23. Correlação entre |E*| a 19°C e FFM.
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2,5

3,0

4.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O ensaio LAS é uma boa ferramenta para avaliar a tolerância ao dano e
previsão da curva de fadiga dos ligantes asfálticos: é um teste rápido, de fácil
execução, boa precisão e excelente correlação com ensaio de fadiga de misturas
asfálticas.
O ensaio LAS, em conjunto com o ensaio MSCR para avaliação da
resistência à deformação permanente, se torna uma contribuição excelente para uma
proposta de especificações brasileiras por desempenho. Cabe ressaltar que o
emprego destes dois parâmetros elimina a necessidade de estufa PAV e estufa a
vácuo, presentes na especificação SUPERPAVE, bastando a estufa RTFOT já
constante na especificação brasileira atual. Assim sendo, a proposta de criar as
especificações brasileiras por desempenho, para CAP e CAP modificado poderia ser
atendida com a inclusão de um único equipamento, o DSR, que é capaz de realizar os
dois ensaios, substituindo os ensaios empíricos constantes das especificações
vigentes.
Como a rigidez inicial da amostra é um fator importante para a execução do
ensaio, pois pode impactar na adesão entre a amostra e o prato e gerar instabilidade
de fluxo, a definição das condições de temperatura do ensaio LAS para uma possível
especificação deve ser amplamente estudada, considerando os diversos tipos de
ligantes existentes no país. A temperatura adotada neste trabalho, 19°C, mostrou-se
adequada para a maioria dos tipos de ligantes estudados. Deve-se atentar para a faixa
de rigidez inicial da amostra de 10 MPa < |G*| < 50 MPa, conforme sugerida por Safaei
e Hintz (2014).
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5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS

Este trabalho contribuiu para a validação do ensaio LAS como ferramenta de
previsão do desempenho à fadiga de ligantes asfálticos, mostrando que este método é
adequado à previsão da resistência à fadiga de asfaltos modificados e não
modificados.
Foram obtidas excelentes correlações entre os resultados de resistência ao
dano de ligantes e misturas, principalmente entre os respectivos fatores de fadiga,
confirmando que o modelo VECD (e S-VECD) é adequado para prever o
comportamento com relação a tolerância ao dano e a estimativa da vida de fadiga.
O princípio de dano contínuo viscoelástico (VECD) pode ser utilizado para a
caracterização do comportamento de ligantes asfálticos quanto à capacidade de
resistir aos danos por fadiga. A curva de fadiga pode ser obtida a partir de um único
ensaio, de execução simples e rápida, que permite avaliar o desempenho do ligante
numa ampla faixa de deformações, correspondentes àquelas que o ligante é
submetido no pavimento em serviço, levando em consideração o volume de tráfego,
dado pelo número de ciclos.
Os critérios propostos para a classificação dos ligantes asfálticos a partir do
ensaio LAS – af e Nf a diferentes deformações – permitem avaliar adequadamente o
comportamento dos ligantes em relação à resistência ao dano. No entanto, o
parâmetro fator de fadiga, de ligantes (FFL) e da mistura (FFM), apresenta vantagens
na caracterização dos materiais, visto que leva em consideração a inclinação da curva
de fadiga e, consequentemente, a variação da vida de fadiga (Nf) com o nível de
deformação imposto.
A resposta dos ligantes asfálticos é sensível à variação de temperatura, e,
nas amostras deste estudo, mostrou-se que quanto maior a temperatura do ensaio, no
intervalo entre 15°C e 25°C, maior a vida de fadiga, o que se torna uma vantagem
frente ao clima tropical brasileiro, onde a temperatura intermediária, na qual
normalmente ocorrem as trincas por fadiga, é relativamente mais elevada.
A avaliação dos ligantes numa condição de iso-rigidez (ou iso-módulo) é
interessante no sentido de conhecer a resposta dos materiais isoladamente, verificouse que nesta condição a classificação relativa dos materiais é diferente, principalmente
para materiais com rigidez muito elevada.
O ensaio LAS apresenta boa repetibilidade, com coeficiente de variação
inferior a 8% para os parâmetros obtidos, mostrando-se uma técnica adequada para
ser utilizada como especificação de ligantes asfálticos. Verificou-se que falha na etapa
de trimming da amostra, e, consequentemente, variação no raio inicial do corpo de
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prova, é a principal causa de erro no ensaio, além de variações na temperatura, como
é inerente a ensaios reológicos de materiais asfálticos.
Esta dissertação contribuiu para o estabelecimento detalhado de novo
método de avaliação de ligantes asfálticos no Brasil, propondo um critério de ruptura
modificado para aplicação do modelo S-VECD com relação ao procedimento
provisório da AASHTO, incluindo dados sobre a precisão do ensaio LAS.
Como sugestão para trabalhos futuros, tendo em vista os resultados obtidos
nesse trabalho recomenda-se:


Fazer a comparação dos resultados dos ensaios de fadiga, realizados em
condições controladas, em misturas asfálticas com o ensaio LAS de
ligante, para um maior número de amostras e com outros tipos de
asfaltos modificados, confirmando e melhorando a correlação encontrada;



Estabelecer uma correlação da vida de fadiga obtida no ensaio nos
ligantes e nas misturas com dados de campo;



Sugere-se utilizar o banco de dados do Sistema da Rede Temática de
Asfalto, incluindo o ensaio LAS na caracterização dos ligantes para
realizar uma ampla correlação com os resultados dos trechos
monitorados;



Definição do requisito de fadiga de ligantes da proposta brasileira de
especificação por desempenho com base no FFL, a ser definido de
acordo com tráfego, temperatura intermediária e carregamento.
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APÊNDICE A
PASSO A PASSO DO CÁLCULO DE af, Nf e FFL
A partir do método AASHTO TP 101-12-UL – Estimating Damage Tolerance
of Asphalt Binder Using the Linear Amplitude Sweep foi estabelecido este passo a
passo. Coloca-se a amostra de ligante envelhecido na estufa RTFOT, entre as placas
paralelas de 8 mm na temperatura de 60°C para permitir adesão do ligante às placas,
fixa-se o gap de 2 mm entre as placas, efetua-se o trimming (retirada do excesso de
ligante entre as placas), condiciona-se a amostra a temperatura de 19°C para dar
inicio ao ensaio. O procedimento de aquisição destes dados dura cerca de 10 minutos,
além do tempo de condicionamento da amostra. O método consiste de duas partes.
1)

Faz-se uma varredura de frequência de 1 Hz a 30 Hz, numa amplitude de
deformação reduzida, 0,1% de deformação, conforme item 7.3.1 para
obtenção das propriedades reológicas do material na condição inicial,
sem dano, necessários para cálculo do parâmetro . São obtidos os
parâmetros ângulo de fase (δ) e módulo dinâmico de cisalhamento (|G*|)
em função da variação da frequência (f). Estes dados são usados para
cálculo de módulo de armazenamento (G’) que plotado em escala log-log
em função da frequência, permite o cálculo da inclinação da reta – slope
no template da Figura 1, utilizando a função “INCLINAÇÃO” do Excel.
Com o inverso do slope, calcula-se α (eq. 5), e então os expoentes de
dano conforme equação da Figura 1.

Figura 1. Cálculo do parâmetro α.
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2)

Efetua-se a varredura linear de amplitude conforme item 7.3.2. São
obtidos os seguintes parâmetros:
 Ângulo de fase – Phase angle, δ [°];
 Módulo dinâmico de cisalhamento – Complex modulus, |G*| [Pa];
 Deslocamento angular em radianos [rad] transformados em ângulo
de deflexão em graus [º] multiplicando por 360 e dividindo por 2π;
 Tensão de cisalhamento – Shear Stress [Pa];
 Torque [micro N.m];
 % deformação – % strain;
 Tempo – Time [s].

Com ângulo de fase e módulo dinâmico de cisalhamento, calcula-se
|G*|·senδ. Com ângulo de fase, módulo dinâmico de cisalhamento, tempo, %
deformação e tensão de cisalhamento calcula-se o parâmetro de integridade C, dado
por |G*|·senδ normalizando pelo seu valor inicial (eq. 7), o Dano (Damage) (eq. 8),
usando a função “SE” para evitar valores negativos para a diferença (Ci-1 – Ci) da
equação (8), e o log(-C+C0) conforme as planilhas do Excel apresentadas nas Figuras
2, 3 e 4 respectivamente.
Com os dados de tempo, torque e ângulo de deflexão calcula-se, por meio da
planilha Excel, os parâmetros: comprimento da trinca (a) (eq. 18 e 19) e o crescimento
da trinca (da/dN) (eq. 20), conforme as planilhas do Excel apresentadas nas Figura 5 e
6 respectivamente.

Figura 2. Cálculo de C.
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Figura 3. Cálculo do dano (Damage).

Figura 4. Cálculo de log (-C+C0)
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Figura 5. Cálculo de a

Figura 6. Cálculo de da/dN

A curva da/dN versus a (Figuras 5 e 6) apresenta dois picos, segundo Hintz e
Bahia (2013), o primeiro é devido à iniciação da fissura, uma vez que o corpo de prova
não possui uma fissura inicial (notched). A partir deste ponto, taxa de crescimento da
fissura de ligantes asfálticos segue a mesma tendência de outros materiais quando
submetido a carregamento cíclico torsional. O segundo pico representa a formação da
macrotrinca, após este ponto, ocorre uma redução na taxa de crescimento da fissura.
O tamanho da fissura na ruptura (af), em milímetros, é obtido a partir do ponto
de mínimo entre os picos, onde ocorre a coalescência das microtrincas, e é seguido de
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um rápido aumento na taxa de crescimento da fissura, até o segundo pico. O valor de
af é correspondente ao ponto onde a resistência ao carregamento (representado pelo
torque) começa a reduzir rapidamente, confirmando a ruptura do material.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a planilha fornecida pela professora
Cassie Hintz, também disponível na página do Modified Asphalt Research Center
(MARC) da Universidade de Wisconsin e adaptada para a condução deste trabalho. O
tratamento dos dados seguiu a seguinte rotina:
i.

Com os dados de tempo, torque e ângulo de deflexão determinou-se o
tamanho da fissura para cada ciclo (a) e a taxa de crescimento da fissura
(da/dN);

ii.

O critério de ruptura adotado foi o tamanho da fissura (af) no ponto
mínimo da taxa de crescimento da trinca (da/dN), determinado a partir da
curva da/dN versus a, verificando também a curva de torque em função
do tamanho da fissura para confirmar a ruptura do material;

iii.

Registraram-se os valores de af e o respectivo tempo;

iv.

Com o tempo na ruptura, obteve-se Cf;

v.

Procedeu-se, então, com o ajuste da curva de dano, utilizando a
ferramenta Solver, para minimizar o erro quadrado, no intervalo
correspondente ao segundo dado obtido (relativo ao material não
danificado) até a ruptura, obtendo C1 e C2;

vi.

Obtiveram-se, então, os valores de A e B da curva de fadiga,
possibilitando estimar a vida de fadiga em uma dada deformação (Nf) e
comparar o desempenho das amostras.

No exemplo da figura 7 o valor considerado para af no ponto de mínimo da
taxa de crescimento foi o da linha 51. Com o tempo correspondente a este af entra-se
na outra planilha para determinação de Cf conforme Figura 8. Com o Cf entra-se no
quadro apresentado na Figura 9 para ajuste da curva de dano (item v acima) usando o
solver e, assim então, calcula-se Nf, tendo o cuidado de ajustar o n° de dados nas
equações.
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Figura 7. Determinação de af

Figura 8. Cálculo de Cf
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Figura 9. Ajuste da curva para cálculo de Nf

A partir de Nf correspondente a deformação de 1,25% e 2,5% se determina
FFL conforme Figura 10.

Figura 10. Cálculo de FFL
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ANEXO A
AASHTO TP 101-12-UL –Estimating Damage Tolerance of Asphalt Binder Using
the Linear Amplitude Sweep
Fonte: http://uwmarc.wisc.edu/linear-amplitude-sweep consultado em 10/03/2014.
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