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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

EFEITOS DE PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS DE AGREGADOS NO
COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Abraham Guerrero Pazos
Março/2015
Orientador: Francisco Thiago Sacramento Aragão
Programa: Engenharia Civil

Este trabalho avalia a influência de propriedades morfológicas de agregados no
comportamento mecânico de misturas asfálticas. Para isso, dois agregados com
características distintas, ou seja, um seixo rolado e uma pedra britada, são usados na
pesquisa. Testes de caracterização morfológica destes agregados são conduzidos de
acordo com metodologias tradicionais e usando um moderno sistema de análise por
imagem, o Aggregate Imaging System 2 (AIMS 2). Para avaliar os efeitos de propriedades
morfológicas de agregados no comportamento mecânico do concreto asfáltico, seis
misturas contendo diferentes proporções de seixo rolado e pedra britada são projetadas
de acordo com a metodologia Superpave e testadas em ensaios de desempenho mecânico.
Testes também são conduzidos para ilustrar os efeitos de agregados miúdos no
comportamento mecânico de misturas asfálticas de agregados finos, projetadas de acordo
com características de projeto das misturas asfálticas correspondentes. Os resultados
obtidos nesta pesquisa indicam a viabilidade do uso do seixo rolado em obras de
pavimentação asfáltica, especialmente quando este agregado é combinado a material mais
angular. Além disso, os resultados também apontam para a necessidade da consideração
de metodologias de caracterização de agregados que sejam mais objetivas, forneçam
medidas mais diretas e sejam mais independentes das habilidades do operador do que
ensaios convencionais. Isto pode levar à produção de misturas asfálticas mais
econômicas, resistentes e duradouras.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

EFFECTS OF MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF AGGREGATES ON THE
MECHANICAL BEHAVIOR OF ASPHALT MIXTURES
Abraham Guerrero Pazos
March/2015
Advisor: Francisco Thiago Sacramento Aragão
Department: Civil Engineering

This study evaluates the influence of morphological properties of aggregates on
the mechanical behavior of asphalt mixtures. For that, two aggregates with different
characteristics, i.e., a gravel and a limestone, are used in the research. Laboratory tests
are conducted to characterize the morphological properties of the aggregates following
traditional methodologies and using a modern image analysis system, the Aggregate
Imaging System 2 (AIMS 2). To evaluate the effects of aggregate morphological
properties on the mechanical behavior of asphalt concrete, six mixtures containing
different proportions of gravel and limestone are designed according to the Superpave
methodology and evaluated in mechanical performance tests. Tests are also conducted to
illustrate the effects of aggregates on the mechanical behavior of fine aggregate asphalt
mixtures, designed based on the mix design characteristics of the corresponding asphalt
mixtures. The results obtained in this research indicate the viability of the use of gravel
in asphalt pavements, especially when this aggregate is combined to a more angular
material. Furthermore, the results also point to the need for the consideration of
methodologies to characterize aggregate properties that are more objective, provide more
direct measurements, and are more independent of the skills of the technician who
performs the tests than currently used procedures. This may lead to the fabrication of
more economical, durable, and long lasting asphalt mixtures.
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1. INTRODUÇÃO

Misturas asfálticas são materiais compósitos em que partículas de agregados graúdos estão
mergulhadas em uma matriz de ligante asfáltico, agregados finos, vazios e aditivos. O volume das
partículas de agregados representa entre 80 e 90% do volume das misturas e, portanto, têm grande
influência no seu comportamento global.
Os agregados usados na produção de misturas asfálticas devem, em geral, apresentar as
seguintes características: dureza, resistência, durabilidade, distribuição de tamanhos de partículas
(granulometria) apropriada, forma preferencialmente cúbica e baixa porosidade. Tais
propriedades são tipicamente caracterizadas a partir de testes em laboratório, seguindo
recomendações de diferentes métodos de ensaio padronizados em normas específicas.
Com o intuito de melhorar o desempenho, durabilidade, segurança e eficiência de misturas
asfálticas, em 1987, o congresso americano propôs a formação do Strategic Highway Research
Program (SHRP). Durante cinco anos de trabalho (Outubro de 1987 a Março de 1993), US$ 150
milhões foram investidos no programa SHRP, cujo produto final foi o chamado Superior
Performing Asphalt Pavements (Superpave). O sistema Superpave inclui avanços significativos
em procedimentos de ensaios para a classificação de ligantes e para a dosagem de misturas
asfálticas. Além disso, o sistema também define as chamadas propriedades de consenso e de
origem de agregados.
As quatro propriedades de consenso selecionadas pelos pesquisadores do SHRP são
consideradas fundamentais para o bom desempenho dos revestimentos asfálticos e incluem:
angularidade do agregado graúdo, angularidade do agregado miúdo, partículas achatadas e
alongadas e teor de argila (GOUVEIA et al., 2006; BERNUCCI et al., 2010). Os critérios
estabelecidos para tais propriedades variam principalmente com o volume de tráfego. Já a
caracterização das propriedades de origem é considerada opcional e os correspondentes critérios
especificados para tais propriedades são estabelecidos localmente pelas agências rodoviárias, de
acordo com características geológicas da região. As propriedades de origem incluem: resistência
à abrasão, sanidade e presença de materiais deletérios.
Diversas pesquisas têm demonstrado correlação razoável entre as propriedades de
agregados selecionadas pelos pesquisadores do SHRP e o desempenho mecânico de misturas
asfálticas (KANDHAL e PARKER, 1998; STIADY et. al., 2001; PROWELL et al., 2005;
WHITE et al., 2006; GOUVEIA e FERNANDES, 2006; PAN et al., 2006; SUKHWANI et al.,
2006; SOUZA et al., 2012). No entanto, nos últimos anos, pesquisadores têm criticado os ensaios
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usados na caracterização destas propriedades (SUKHWANI et al., 2006; MASAD et al., 2007a;
BESSA et al., 2009, 2011, 2012; KIM e SOUZA, 2009; MAHMOUD et al., 2010). Estes
pesquisadores argumentam que os métodos de ensaio adotados pela metodologia Superpave para
a caracterização de propriedades de agregados são, em geral, demorados, de resultados
dependentes do operador, de interpretação subjetiva, por vezes baseados em caracterização
indireta das propriedades, além de adotarem critérios de classificação questionáveis.
Como os limites especificados para propriedades de agregados em metodologias de projeto
de misturas asfálticas afetam significativamente os custos de produção e o desempenho das
misturas, faz-se necessário o estudo sobre metodologias alternativas que possam caracterizar tais
propriedades de maneira mais objetiva e representativa. Com isso, agregados com características
de forma geralmente não tão desejáveis, como é o caso do seixo rolado natural, que em geral
podem apresentar partículas arredondadas e com baixa textura superficial, podem possivelmente
ser utilizados, especialmente em vias com baixo volume de tráfego, sozinhos ou em combinação
com materiais britados. Os materiais britados geralmente apresentam características mais
apropriadas para serem usadas em obras de pavimentação asfáltica, mas são mais caros,
especialmente em locais onde são escassos, e sua obtenção inclui processos destrutivos de
recursos naturais mais agressivos que no caso da obtenção do seixo rolado.
Este trabalho avalia o efeito de propriedades de forma de agregados no comportamento
mecânico de misturas asfálticas. Para tal, características morfológicas de agregados usados na
composição de misturas asfálticas são determinadas seguindo procedimentos de ensaios
tradicionais da metodologia Superpave. Alternativamente, tais características também são
determinadas por meio de um moderno sistema de análise por imagem, o Aggregate Imaging
Measurement System 2 (AIMS 2), recentemente desenvolvido e usado em laboratórios bem
equipados de universidades e centros de pesquisa pelo mundo. Os resultados obtidos dos testes
da metodologia Superpave e de testes no AIMS 2 são comparados com o desempenho mecânico
de misturas asfálticas contendo diferentes proporções de dois agregados com características
morfológicas distintas, ou seja, seixo rolado e pedra britada, e apontam para a necessidade da
consideração de metodologias mais modernas, objetivas e independentes das habilidades do
operador para a caracterização adequada de propriedades de forma de agregados. Além disso, as
análises dos resultados evidenciam o potencial do seixo rolado para ser usado em obras de
pavimentação asfáltica, especialmente quando combinado a materiais mais angulares. Isto pode
levar a grande economia com custos de transporte de pedra britada para obras em localidades em
que este material mais nobre não é tão disponível.
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1.1.

JUSTIFICATIVA

O esqueleto de agregados é um dos principais responsáveis pelo desempenho mecânico de
misturas asfálticas e pela sua resistência a diferentes tipos de dano, tais como acúmulo de
deformações permanentes e fratura por fadiga. Diferente do ligante asfáltico, os agregados são
geralmente selecionados de acordo com a disponibilidade e a distância de transporte entre a fonte
e o local da obra. Por isso, em muitas situações, agregados com forma não tão desejável, tais como
seixos rolados arredondados, são usados, já que o custo de obtenção de agregados mais adequados
poderia inviabilizar as obras.
O conhecimento das características de agregados e da sua correlação com o desempenho
mecânico de misturas pode permitir o uso de partículas com formatos menos desejáveis,
especialmente em vias de volume de tráfego não tão intenso e em locais em que agregados mais
cúbicos não estão disponíveis e em que o seu custo de transporte pode inviabilizar as obras de
pavimentação asfáltica. Neste contexto, faz-se necessária a especificação de procedimentos de
caracterização de propriedades que gerem resultados representativos e bem correlacionados com
o desempenho de misturas no campo. Metodologias baseadas em análise por imagem, tais como o
sistema AIMS 2 usado nesta pesquisa, surgem como alternativa promissora para as limitações de
metodologias tradicionais de caracterização de agregados, já que avaliam de maneira mais objetiva
e eficiente as suas propriedades e geram resultados menos variáveis e independentes do operador.

1.2.

OBJETIVOS

O objetivo principal desta pesquisa é propiciar à comunidade de pesquisa em pavimentação
e aos órgãos rodoviários um melhor entendimento sobre propriedades de forma e correspondentes
métodos de caracterização de agregados usados no Brasil e sobre seus efeitos no comportamento
mecânico de misturas asfálticas.
Os objetivos específicos do trabalho são:


Caracterização de propriedades geométricas e de textura superficial de agregados
tipicamente usados em obras de pavimentação nos estados do Pará e do Rio de Janeiro
(seixo rolado e pedra britada, respectivamente) através de métodos tradicionais e usando o
sistema de análise por imagem AIMS 2;



Caracterização mecânica das misturas asfálticas dosadas pela metodologia Superpave e
contendo diferentes combinações de seixo rolado e pedra britada;
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Correlação entre as propriedades morfológicas dos agregados avaliados e o comportamento
mecânico das misturas asfálticas correspondentes;



Comparação dos diferentes métodos de ensaio usando critérios como custo de aquisição de
equipamentos, duração do ensaio, complexidade e sensibilidade das escalas de medida.

1.3.

ORGANIZAÇÃO

Este trabalho é composto de cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução,
justificativa e objetivos da pesquisa. O segundo capítulo inclui uma revisão da literatura sobre
tópicos relevantes, tais como ensaios tradicionais e modernos de caracterização de propriedades
de agregados e correlações destas propriedades com o comportamento mecânico das misturas
asfálticas. O terceiro capítulo indica os materiais usados no trabalho e métodos seguidos nos testes
em laboratório. O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos e discussões sobre estes
resultados. Finalmente, o quinto capítulo inclui as conclusões da pesquisa.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As características morfológicas de partículas de agregados podem ser definidas em função
de três propriedades principais, a saber: forma, angularidade e textura superficial (MASAD et al.,
2001; SUKHWANI et al., 2006; KIM e SOUZA, 2009; BESSA et al., 2009, 2011). Estas
características das partículas afetam, entre outras propriedades, a trabalhabilidade, o ângulo de
atrito e a energia de compactação necessária para atingir a densidade desejada da mistura asfáltica
(BERNUCCI et al., 2010).
De acordo com suas características de forma e angularidade, as partículas de agregados
usadas em obras de pavimentação podem ser cúbicas, lamelares (achatadas e alongadas) ou
arredondadas, como mostrado na Figura 2.1.
Partículas achatadas e alongadas (flat and elongated, F&E) são indesejáveis nas misturas
asfálticas, já que elas tendem a quebrar durante o processo construtivo e sob a aplicação das cargas
dos veículos (BUCHANAN, 2000). Pesquisas geralmente indicam os seguintes fatos em relação
às partículas F&E (PROWELL et al., 2005):


A quantidade de partículas F&E varia de acordo os procedimentos de manuseio e
estocagem do agregado e usinagem das misturas;



Partículas F&E são menos resistentes à fratura durante a compactação das misturas nas
obras de pavimentação;



O uso de partículas F&E tende a aumentar o volume de vazios no agregado mineral (voids
in the mineral aggregate, VMA);



Considerando um intervalo de 10% a 40% de partículas F&E e a proporção 3:1 entre as
suas maiores e menores dimensões, não parece existir uma relação entre a quantidade
destas partículas e o desempenho das misturas.
Uma maneira de quantificar a forma de partículas de agregados é por meio da relação entre

as suas respectivas maior e menor dimensões. A norma ASTM D4791, que é adotada pela
metodologia Superpave, sugere um procedimento para a determinação desta relação a partir de
medidas obtidas com um calibrador. Pesquisadores têm indicado que o procedimento da norma
ASTM D4791 pode gerar resultados variáveis e dependentes do operador (PROWELL et al., 2005;
MASAD et al., 2007a). Esta variabilidade pode mascarar relações desta característica com o
desempenho da mistura. Portanto, métodos alternativos para a determinação do percentual de
partículas F&E presentes em misturas devem ser desenvolvidos. Como alternativa, tem sido
proposto na literatura um procedimento baseado em conceitos teóricos mais robustos e usando
informações de sistemas modernos de processamento digital de imagens (MASAD et al., 2007a;
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KIM e SOUZA, 2009; BESSA et al., 2011). Segundo este procedimento, a forma é caracterizada
a partir do somatório de incrementos no raio da partícula em todas as direções, considerando um
sistema de eixos fixado no centro de gravidade da partícula, como ilustrado na Figura 2.2. O raio
da partícula é definido como o comprimento da linha que conecta o seu centro a pontos na borda.
Tal somatório é usado na definição do chamado índice de forma (IF), como mostrado na Equação
2.1.

(a) Cúbica

(b) Lamelar

(c) Arredondada

Figura 2.1. Diferentes formas de agregados.

𝜃=355

𝐼𝐹 = ∑
0

|𝑅𝜃+5 − 𝑅𝜃 |
𝑅𝜃
[2.1]

Onde:
R:

raio da partícula em diferentes direções;

θ:

ângulo em diferentes direções, partindo do eixo de referência (eixo pontilhado na
Figura 2.2).

A angularidade, por sua vez, pode ser definida como a medida da agudeza dos cantos de
uma partícula, sendo uma partícula arredondada classificada como aquela que tem baixa
angularidade e uma partícula não arredondada, cúbica, por exemplo, aquela que tem alta
angularidade.
A angularidade das partículas dos agregados influencia diretamente a estabilidade e a
trabalhabilidade das misturas asfálticas. Partículas mais angulares geralmente apresentam melhor
intertravamento entre si, o que aumenta a resistência das misturas ao acúmulo de deformações
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permanentes (KANDHAL e PARKER, 1998; GOUVEIA e FERNANDES, 2006; WHITE et al.,
2006).

Figura 2.2. Características de forma e angularidade (SUKHWANI et al., 2006).

A angularidade de partículas é geralmente medida tanto para o agregado graúdo (coarse
aggregate angularity, CAA) quanto para o agregado miúdo (fine aggregate angularity, FAA). Os
ensaios adotados pela metodologia Superpave para a caracterização destas propriedades estão
descritos nas normas ASTM D5821 e AASTHO T304, respectivamente. Os procedimentos destas
normas são apresentados brevemente na próxima seção.
Deve-se observar que as medidas de angularidade para ambas as frações são obtidas
indiretamente a partir da sua correlação com outras características das amostras de agregados
testadas. Além disso, pesquisadores têm sugerido que tais ensaios não quantificam exclusivamente
o efeito da angularidade (WHITE et al., 2006), mas sim uma combinação do efeito da
angularidade, textura e forma do agregado.
Alternativamente, a angularidade pode ser avaliada seguindo procedimentos de outros dois
métodos principais, ou seja, o método do raio e o método do gradiente. O método do raio quantifica
a angularidade como a diferença entre os raios da partícula em uma dada direção e o raio de uma
elipse equivalente na mesma direção, como mostrado na Figura 2.2 (SUKHWANI et al., 2006). A
elipse perfeita equivalente tem os mesmos eixos que a partícula avaliada, mas não tem
angularidade. A normalização das medidas pelo raio da elipse equivalente minimiza os efeitos da
forma no índice de angularidade. Usando o método do raio, a angularidade pode ser calculada pela
Equação 2.2.
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𝜃=355

𝐴𝐼𝑅 = ∑
0

|𝑅𝜃 − 𝑅𝐸𝐸𝜃 |
𝑅𝐸𝐸𝜃
[2.2]

Onde:
Rθ :

raio da partícula na direção angular θ;

REEθ: raio de uma elipse equivalente na direção angular θ.

O método do gradiente está baseado no conceito de vetores gradientes. A direção do vetor
gradiente é usada para calcular a angularidade das partículas. Neste método, a direção do vetor
gradiente para pontos adjacentes muda rapidamente nas bordas se os cantos são muito agudos. Por
outro lado, a direção do vetor gradiente para pontos adjacentes para partículas arredondadas muda
lentamente. Assim, a mudança no ângulo do vetor gradiente para um objeto arredondado é muito
menor do que para um objeto angular (SUKHWANI et al., 2006). O índice de angularidade
baseado no método do gradiente é definido pela Equação 2.3.
𝑛=3

𝐴𝐼𝐺 = ∑|𝜃𝑖 − 𝜃𝑖+3 |
𝑖=1

[2.3]
Onde:
θi :

ângulo do vetor gradiente com o eixo horizontal da partícula;

i:

i-ésimo ponto na borda da partícula;

n:

número total de pontos na borda da partícula.

Além da forma e da angularidade, a textura superficial tem sido identificada como
característica importante de partículas de agregados, já que influencia a trabalhabilidade, a
adesividade, a resistência ao atrito e ao cisalhamento das misturas asfálticas. À medida em que a
textura dos agregados é aumentada, há uma tendência de redução da trabalhabilidade e de
crescimento da resistência ao cisalhamento das misturas e do teor de projeto de ligante asfáltico.
Resultados de diversos estudos também têm demonstrado que misturas contendo agregados com
menor perda de textura após testes de abrasão apresentam maior resistência ao escorregamento, o
que se traduz em um incremento de segurança para o usuário da rodovia (ROBERTS et al. 1996;
MAHMOUD, 2005; MASAD et al., 2006; MASAD et al., 2009; MATTOS, 2009; BESSA et al.,
2012; RODRIGUES, 2013; RODRIGUES et al., 2014).
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Apesar da reconhecida importância da textura superficial, não há um método consagrado
para quantificar esta propriedade, a não ser a partir de avaliações indiretas visuais ou táteis
(BERNUCCI et al., 2010). Neste contexto, o sistema AIMS 2 surge como alternativa promissora
para a quantificação da textura superficial de partículas de agregados (MAHMOUD, 2005;
MASAD et al., 2006, 2009).

2.1.

ENSAIOS DE PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS DE AGREGADOS

2.1.1. Angularidade de agregados graúdos

Como mencionado, a metodologia Superpave recomenda os procedimentos da norma
ASTM D5821 para a determinação do CAA. Este ensaio é subjetivo e muito dependente da
habilidade do operador, já que requer que este avalie se o agregado tem nenhuma, uma ou várias
faces fraturadas, como ilustrado na Figura 2.3.

Figura 2.3. Ensaio de porcentagem de partículas fraturadas (GOUVEIA e FERNANDES JR,
2006).

Em um estudo sobre as propriedades de consenso da metodologia Superpave, por exemplo
Gouveia e Fernandes Jr. (2006) concluíram que o ensaio de angularidade de agregados graúdos
não caracteriza de fato a angularidade das partículas, já que está baseado na quantificação do
percentual de agregados com faces fraturadas e não recomenda a caracterização da agudeza dos
cantos destas faces fraturadas. Em outro estudo, Aragão (2007) avaliou a influência do CAA na
resistência de misturas asfálticas densas ao acúmulo de deformações permanentes e não observou
boa correlação para as misturas estudadas.
Como alternativa ao procedimento descrito na norma ASTM D5821, alguns pesquisadores
têm sugerido a sua substituição pelo ensaio descrito na norma AASTHO T326, já que sugerem que
este teste apresenta melhor correlação com o desempenho de misturas asfálticas (KANDHAL e
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PARKER., 1998; WHITE et al., 2006). Este ensaio consiste em deixar cair a amostra de agregado
através de um funil em um cilindro calibrado de volume conhecido, determinando-se a massa de
agregado graúdo no cilindro preenchido. Finalmente, o teor de vazios é calculado pela diferença
entre o volume do cilindro e do agregado contido no cilindro. Este procedimento é semelhante ao
do agregado miúdo, sendo a quantidade de material usada nos testes ajustada de acordo com o
TMN da amostra.

2.1.2. Angularidade de agregados miúdos

A norma AASHTO T304, adotada pela metodologia Superpave para a determinação do
FAA, procura garantir que o atrito interno e consequente intertravamento entre as partículas sejam
adequados para gerar misturas asfálticas resistentes ao acúmulo de deformações permanentes.
Uma premissa do ensaio é a de que partículas que são mais angulares e que têm textura mais rugosa
terão um maior volume de vazios entre elas e um melhor intertravamento, resultando em misturas
mais estáveis.
Kandhal e Parker (1998) identificaram que o teor de vazios sem compactação do agregado
miúdo se relaciona bem com a resistência à deformação permanente, sendo que maiores valores
de FAA produzem misturas mais resistentes a este defeito. Os autores recomendaram um valor
mínimo admissível de 45% para o FAA.
Prowell et al. (2005) respaldaram os resultados de Kandhal e Parker (1998), porém
identificaram o que chamaram de “falsos negativos”, já que existem misturas asfálticas com FAA
entre 43% e 45%, que são valores abaixo do limite mínimo geralmente recomendado de 45%, mas
com bom desempenho no campo.
No entanto, em um estudo sobre o ensaio da norma AASHTO T304, Gouveia e FernandesJr.
(2002) observaram que este método pode gerar resultados incoerentes. Como exemplo, partículas
cúbicas, com angularidade e textura adequadas, que são as mais desejáveis em obras de
pavimentação asfáltica, podem apresentar menores valores de FAA do que partículas com formas
lamelares, que não são desejáveis. O estudo também demonstrou que agregados com maiores
valores de FAA não geraram necessariamente misturas com maior resistência ao cisalhamento ou
maior ângulo de atrito interno, como era esperado de agregados mais angulares (maior FAA).
Em outro estudo, Gouveia e Fernandes Jr. (2006) estudaram três agregados finos (gabro,
basalto e areia natural) e observaram que o ensaio FAA não diferenciou agregados com formas
mais apropriadas (gabro) daqueles com formas menos apropriadas (basalto) para o uso em obras
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de pavimentação, fato que pode levar à escolha de agregados com formas menos favoráveis, ainda
que estes apresentem valores de FAA mais elevados.

2.1.3. Partículas achatadas e alongadas

Partículas F&E são consideradas indesejáveis para misturas asfálticas devido à tendência
de quebra durante o processo construtivo e sob a ação do tráfego. No método Superpave, as
partículas F&E são caracterizadas seguindo procedimentos recomendados pela norma ASTM
D4791. O resultado do ensaio é dado com base no porcentual de partículas que têm a razão entre
a maior e a menor dimensões maior do que 5. Atualmente, a especificação Superpave limita o
valor deste porcentual a 10% do total de partículas (BUCHANAN, 2000; BERNUCCI et al., 2010;
FHWA, 2013).
Prowell et al. (2005) identificaram uma insensibilidade do ensaio de partículas F&E
quando a razão de proporções 5:1, especificada pela metodologia Superpave, é adotada. Buchanan
(2000) e Gouveia e Fernandes Jr. (2006) sugeriram que a razão 3:1 é mais adequada do que a 5:1.
White et al. (2006) observaram que a quantidade de partículas F&E com proporção de 2:1
(FOE21 na pesquisa) tem correlação com o desempenho da mistura com relação à resistência ao
acúmulo de deformações permanentes. Misturas com maiores quantidades de partículas FOE21
tendem a apresentar mais problemas com deformações permanentes.

2.1.4. Textura superficial

Como já mencionado, apesar de não ser propriedade de consenso da metodologia
Superpave, a textura superficial de agregados tem sido reconhecida como característica que exerce
significativa influência no desempenho de misturas, já que está diretamente relacionada a
propriedades de atrito e, consequentemente, à resistência à derrapagem que o pavimento oferece
aos usuários. Além disso, o uso de agregados com textura superficial mais rugosa pode gerar
misturas mais estáveis e resistentes ao acúmulo de deformações permanentes (PAN et al., 2006).
A textura superficial de agregados também é importante em tecnologias como misturas
mornas, já que é fator determinante na geração de ligações adesivas mais fortes entre partículas de
agregados e ligante asfáltico (FHWA, 2013). Apesar da sua reconhecida importância, a textura
superficial geralmente não é medida diretamente pelos métodos tradicionais, mas avaliada de
forma indireta e em conjunto com outras características, como a angularidade e a forma (Masad et
al., 2007).
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Como alternativa para a quantificação de características relacionadas à textura, alguns autores
têm explorado uma metodologia baseada em resultados do sistema AIMS 2. Alterações nos valores de
angularidade e de textura superficial de agregados desgastados em testes de abrasão Los Angeles ou
Micro-Deval foram identificadas como bons indicadores da resistência dos agregados à abrasão e ao
polimento, respectivamente (MAHMOUD, 2005; MASAD et al., 2006; BESSA et al., 2011).
Outros autores também destacaram a relação entre as características de textura dos agregados
e a resistência à derrapagem de veículos (MASAD, et al., 2009; RODRIGUES, 2013; RODRIGUES
et al., 2014). Para tal, a metodologia citada foi adotada e resultados do AIMS 2 usados para avaliar a
resistência ao polimento e à abrasão de agregados. Os pesquisadores demonstraram que tais
características se relacionam com a resistência à derrapagem de misturas asfálticas.

2.1.5. Caracterização de propriedades de forma a partir do processamento digital de imagens

É fato que propriedades de forma e textura superficial de agregados exercem grande
influência no comportamento mecânico de misturas asfálticas. No entanto, como visto, os
procedimentos experimentais usados na caracterização destas propriedades apresentam, em geral,
alto grau de empirismo e subjetividade nas interpretações dos resultados, além de repetibilidade e
reprodutibilidade questionáveis. Pesquisadores também têm identificado inadequações na
determinação de critérios de classificação destes testes.
Na busca por metodologias mais expeditas e confiáveis para caracterizar propriedades
geométricas e de textura superficial de agregados, diversos pesquisadores têm explorado
procedimentos baseados em sistemas de análise por imagem. Souza et al. (2012) citaram alguns
métodos baseados em processamento de imagens, tais como: VDG-40 Videograder, Computer
Particle Analyzer, Micromeritics OptiSizer PSDA, VideoImaging System (VIS), Buffalo Wire
Works PSSDA, Camsizer, Wipshape, Universityof Illinois Aggregate Image Analyzer (UIAIA) e
Aggregate Imaging Measurement System (AIMS).
Como mostrado na Tabela 2.1, Masad et al. (2007a) apresentaram comparações entre vários destes
métodos e observaram que o sistema AIMS se destaca como metodologia promissora, pois é capaz
de caracterizar propriedades de forma, angularidade e textura superficial de agregados a partir de
análises de imagens bidimensionais ou tridimensionais das partículas de agregados. Masad et al.
(2007a) não identificaram desvantagens técnicas do AIMS na sua comparação com os outros
sistemas avaliados, sendo o custo relativamente elevado o fator negativo apontado pelos
pesquisadores para o sistema.
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Tabela 2.1. Vantagens e desvantagens dos métodos de ensaio utilizados para medir
características de agregados (traduzido de Masad et al., 2005, 2007a).
Ensaio

Custo
estimado do
equipamento
(US$)

Características
medidas do
agregado

AASHTO T 304
(ASTM C 1252)
Uncompacted
Void Content of
Fine Aggregate

250

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

AASHTO TP56
Uncompacted
Void Content of
Coarse
Aggregate

500

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

ASTM D 3398
Standard Test
Method for Index
of Aggregate
Particle Shape
and Texture

Compacted
Aggregate
Resistance
(CAR) Test

400

500

Vantagens
 Simples
 Baixo custo
 Saeed et al. (2001) o selecionaram para
medir as propriedades do agregado em
camadas não aderidas
 Meininger (1998) o seleciono para
medir as propriedades dos agregados em
pavimentos de concreto de cimento
Portland
 Janoo e Korhonen (1999) o
recomendaram por emcima do indice de
tempo, rugosidade, e índice de partícula
 Utilizado atualmente no sistema
Superpave
 Simples
 Baixo custo
 Kandhal e Parker (1998) selecionaram o
ensaio para medir as propriedades dos
agregados em pavimentos asfálticos
 Meininger (1998) o selecionaram para
medir as propriedades dos agregados em
pavimentos de concreto de cimento
Portland

 Os resultados são influenciados pela forma,
angularidade, textura e massa específica
aparente

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples
 Baixo custo

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples
 Baixo custo
 Chowdhury e Button (2001) reportaram
que a metodologia de ensaio CAR é
mais sensível a mudanças nas
características dos agregados do que os
ensaios FAA e cisalhamento direto

 Resultados afetados por forma, angularidade,
textura e propriedades volumétricas aparentes

 Os resultados são influenciados pela forma,
angularidade, textura e propriedades
volumétricas aparentes
 Menos prático e envolve mais passos do que o
ensaio FAA
 Opera baseado no mesmo conceito do ensaio
CAR, mas requer mais equipamentos e tempo
 Lee et al. (1999b) indicaram que o ensaio FAA
tem uma melhor correlação com o desempenho
de misturas asfálticas do que este ensaio
 Os resultados são influenciados pela forma,
angularidade, textura e propriedades
volumétricas aparentes
 O ensaio está baseado no mesmo conceito do
ensaio FAA e o ensaio de vazios sem compactar
no agregado graúdo. Porém, requer mais tempo e
é menos prático do que estes ensaios
 Os resultados são influenciados pela forma,
angularidade, textura e propriedades
volumétricas aparentes
 O ensaio está baseado no mesmo conceito do
ensaio FAA e o ensaio de vazios sem compactar
no agregado graúdo. Porém, requer mais tempo e
é menos prático do que estes ensaios

1.000

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples

Rugosidade

500

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples
 Baixo custo

Time Index

500

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples
 Baixo custo

Uma combinação
de angularidade,
textura e forma

 Simples
 Chowdhury e Button (2001) reportaram
que o ensaio tem uma boa correlação
com o desempenho de misturas
asfálticas

10.000

 Lee et al. (1999a) e Chowdhury e Button
(2001) reportaram que o ensaio não consegue
identificar consistentemente agregados
angulares e cúbicos. Além disso, alguns
agregados com histórico de bom desempenho
no campo não atenderam critérios da
metodologia Superpave. Os resultados são
influenciados pela forma, angularidade,
textura, e massa específica aparente

 Saeed et al. (2001) classificaram o ensaio
como um que apresenta bom desempenho,
previsibilidade, precisão e exatidão
 Meininger (1998) reportaram que os
resultados têm alta correlação com o ensaio
de FAA, que é mais prático e fácil de utilizar
 Fowler et al. (1996) reportaram que o ensaio
não fornece uma boa correlação com o
desempenho do concreto
 Resultados afetados por propriedades
volumétricas aparentes, forma, angularidade e
textura

Florida Bearing
Value of Fine
Aggregate

AASHTO T 236
(ASTM D 3080)
Direct Shear
Test

Desvantagens
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 Alto custo
 Os resultados são influenciados pela forma,
angularidade, textura, mineralogia e
granulometria
 Distribuições de tensões não uniformes
causam discrepâncias no atrito interno medido

Tabela 2.1. Vantagens e desvantagens dos métodos de ensaio utilizados para medir
características de agregados (traduzido de Masad et al., 2005, 2007a). (Cont.)
Ensaio
ASTM D 5821
Determining the
Percentages of
Fractured Particles
in Coarse
Aggregate

Custo
estimado do
equipamento
(US$)

0

Características
medidas do
agregado

Angularidade

Flat and Elongated
Coarse Aggregates
ASTM D 4791

250

Forma

Multiple Ratio
Shape Analysis

1.500

Forma

VDG-40
Videograder

45.000

Forma

Vantagens
 Simples
 Baixo custo
 Utilizado atualmente
Superpave

Desvantagens

no

sistema

 Utilizado atualmente no sistema
Superpave
 Capaz
de
identificar
grandes
proporções de partículas achatadas e
alongadas
 Fornece medições precisas da relação
entre as dimensões das partículas
 Foi encontrada relação com o
desempenho de camadas não aderidas
de pavimentos (SAEED et al., 2001)
 Simples
 Baixo custo
 Fornece a distribuição da relação
dimensional na amostra de agregado
 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
 Weingart e Prowel (1999) e Tutumluer
et al. (2000) reportaram boa
correlação com medições manuais de
partículas achatadas e alongadas
 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado

Computer Particle
Analyzer CPA

25.000

Forma

 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
Micromeritics
OptiSizer PSDA

50.000

Forma

 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
Video Imaging
System (VIS)

60.000

Forma

45.000

Forma
Angularidade

WipShape

35.000

Forma
Angularidade

University of
Illinois Aggregate
Image Analyzer
(UIAIA)

35.000

Forma
Angularidade
Textura

Camsizer

Aggregate Imaging
System (AIMS)

35.000

Forma
Angularidade
Textura

Laser-Based
Aggregate Analysis
System

25.000

Forma
Angularidade
Textura

 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
 Utiliza duas câmeras para capturar
imagens com diferentes resoluções
baseado no tamanho do agregado
 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
 Faz medições das três dimensões do
agregado
 Mede a forma de grandes quantidades
de agregado
 Faz medições das três dimensões do
agregado
 Faz medições das três dimensões do
agregado
 Utiliza um mecanismo para capturar
imagens em diferentes resoluções
baseado no tamanho das partículas
 Fornece análise detalhada da textura
 Faz medições das três dimensões do
agregado
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 Trabalhoso e demorado
 Depende do julgamento do operador
 Meininger (1998) classificou este ensaio
como tendo baixa previsão, precisão e
praticidade média
 Tedioso, trabalhoso, demorado para ser
utilizado diariamente (YEGGONI et al.
1996; RAO E TUTUMLUER, 2000)
 Limitado a ensaiar apenas uma partícula
por vez
 Não consegue identificar partículas
arredondadas, esféricas, ou lisas
 Não prevê diretamente o desempenho
(MEININGER 1998, FOWLER et al.
1996)
 Não mede angularidade ou textura

 Alto custo
 Não mede angularidade ou textura
 Asume forma de partícula idealizada
(elipsoide)
 Utiliza a mesma resolução da câmera
para capturar imagens de todos os
tamanhos
 Alto custo
 Não mede angularidade ou textura
 Asume forma de partícula idealizada
(elipsoide)
 Utiliza a mesma resolução da câmera
para capturar imagens de todos os
tamanhos
 Alto custo
 Não mede angularidade ou textura
 Asume forma de partícula idealizada
(elipsoide)
 Utiliza uma resolução da câmera para
capturar imagens de todos os tamanhos
 Alto custo
 Não mede angularidade ou textura
 Asume forma de partícula idealizada
(elipsoide)
 Utiliza uma resolução da câmera para
capturar imagens de todos os tamanhos
 Alto custo
 Não distingue angularidade ou textura
 Asume forma de partícula idealizada
(elipsoide)
 Alto custo
 Não mede textura
 Utiliza a mesma resolução da câmera
para capturar imagens de todos os
tamanhos
 Alto custo
 Utiliza uma resolução da câmera para
capturar imagens de todos os tamanhos
 Alto custo

 Alto custo
 Utiliza a mesma digitalização para
analisar agregados com tamanhos
diferentes

A versão original do AIMS, mostrada na Figura 2.4, utilizava um sistema de pórtico x-y-z
para o posicionamento dos agregados, cujas imagens eram posteriormente capturadas. Tal
configuração era demorada e de difícil alinhamento das partículas. Para superar esta limitação do
sistema, uma configuração de plataforma giratória foi selecionada para o AIMS 2, versão mais
moderna do equipamento. O sistema AIMS 2 possui engrenagens e um motor para fornecer uma
plataforma robusta necessária para posicionar o material na área apropriada de captura de imagens.
Esta configuração proporciona uma vantagem adicional, ajudando a reduzir os requisitos de
tamanho do backlight, já que foi possível posicionar a iluminação superior e inferior somente na
área de captura da imagem, eliminando a necessidade da iluminação completa do painel.

(a)

(b)

Figura 2.4. Diferentes versões do Aggregate Imaging Measurement System: (a) AIMS e (b) AIMS
2 (GATES et al., 2011).

A configuração de plataforma giratória do AIMS 2 utiliza uma bandeja removível
específica para cada tamanho de agregado, que facilita o alinhamento das partículas para a captura
de imagens. O sistema de captura de imagem original exigia que o operador posicionasse todas as
partículas com precisão em pontos específicos da grade. As bandejas da plataforma giratória do
AIMS 2 simplificaram este processo. Na nova versão do sistema, o operador deve posicionar as
partículas de agregados graúdos em um sulco no tabuleiro e deixar um espaço entre elas. As
partículas finas são simplesmente dispersas sobre a ranhura da bandeja de um modo semelhante
ao utilizado no sistema AIMS original. O software usado para a operação e a aquisição de dados
pelo sistema AIMS 2 possui um algoritmo implementado que permite a identificação de partículas
que se tocam, de forma que elas não são incluídas nos resultados. Esta ferramenta é importante
porque partículas que se tocam podem ser erroneamente interpretadas como uma só, o que pode
comprometer os resultados de forma e angularidade.
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O AIMS 2 (Figura 2.4) tem sido encarado pela comunidade de pesquisa em pavimentação
asfáltica como uma boa alternativa para a caracterização de propriedades morfológicas tanto de
agregados finos quanto de agregados graúdos. Como mencionado, o sistema conta com uma
câmera e usa um mecanismo para capturar imagens em diferentes resoluções, ajustadas de acordo
com o tamanho das partículas avaliadas. Pode ser usado para caracterizar forma de agregados
medindo entre 0,075 mm (peneira #200) e 25 mm (peneira 1") (PINE INSTRUMENT, 2013).
O equipamento também apresenta análise detalhada da textura superficial das partículas e
pode ser usado para caracterizar agregados provenientes de testes de resistência à desintegração,
tais como o Micro-Deval e o ensaio de abrasão Los Angeles (ALVES, 2014). A mudança de
propriedades avaliadas pelo AIMS 2 antes e depois dos testes de degradação revela a habilidade do
agregado de prover boa resistência à derrapagem aos usuários dos pavimentos.
O sistema AIMS 2 emprega métodos baseados em conceitos científicos para realizar
análises de forma, angularidade e textura, com boa repetibilidade e reprodutibilidade dos
resultados (MASAD et al., 2005, 2007a; BESSA et al., 2009, 2012).
Entre as vantagens do sistema AIMS 2, destacam-se (AL ROUSAN, 2004):


Captura imagens e analisa a forma de uma vasta gama de tamanhos e tipos de agregados
(graúdos e finos), com ajuste de resolução das imagens para minimizar a influência do
tamanho das partículas nos resultados;



Determina medidas de diversas propriedades, tais como forma, angularidade e textura, para
diferentes tamanhos de agregados;



Permite análises bidimensionais e tridimensionais, de acordo com o tamanho das
partículas;



Utiliza técnicas de análise de imagem que são baseadas em conceitos científicos;



Fornece resultados de características morfológicas como distribuições cumulativas e não
como valores médios;



Tem operação rápida, automatizada por computador, precisa e prática;



Pode ser usado em laboratórios no campo.

A Figura 2.5 e a Figura 2.6 mostram alguns resultados típicos (de angularidade e textura)
obtidos de testes com o AIMS 2. Como mencionado anteriormente, os resultados são apresentados
como distribuições cumulativas de valores para cada propriedade. Masad et al. (2007a) sugeriram
diferentes categorias para cada propriedade, como indicado na Figura 2.7.
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Figura 2.5. Ilustração de resultados do sistema AIMS 2 para angularidade.
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Figura 2.6. Ilustração de resultados do sistema AIMS 2 para textura.
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Figura 2.7. Ilustração de resultados do sistema AIMS 2 para diversas propriedades morfológicas
de agregados (traduzido e adaptado de MASAD et al., 2007a).
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2.2.

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE MISTURAS ASFÁLTICAS

As características de forma de partículas de agregados influenciam de maneira significativa
o comportamento global de misturas asfálticas e a sua resistência ao dano. Diversos protocolos
experimentais disponíveis na literatura para a caracterização mecânica de misturas podem ser
usados para quantificar os efeitos das propriedades morfológicas dos agregados no seu
desempenho. Alguns dos principais ensaios sugeridos na literatura e conduzidos nesta pesquisa
são listados e discutidos nesta seção.

2.2.1. Módulo de resiliência

O módulo de resiliência (MR) pode ser entendido como a relação entre deformações
elásticas e cargas repetidas aplicadas aos materiais. No Brasil, o teste de MR é padronizado pela
norma ABNT NBR 16018 (2011) e DNIT 135/2010 - ME.
Ponte et al. (2013) realizaram um levantamento das principais normas nacionais e
internacionais para a obtenção do módulo de resiliência e observaram que estas divergem em
diversas recomendações para a realização do ensaio, como por exemplo: temperatura de ensaio,
número de ciclos de condicionamento e número de ciclos de ensaio.
De acordo com os autores, a ABNT NBR 16018 (2011) é a norma nacional que possui o
texto mais detalhado, sendo a única que descreve os procedimentos para a obtenção dos
deslocamentos utilizados para o cálculo do MR, além de apresentar recomendações para a
obtenção do coeficiente de Poisson. Esta norma foi elaborada baseada nas principais metodologias
internacionais, como a ASTM D 7369 (2009) e a EN 12697-26 (2003).
Durante os testes de caracterização do MR, aplicam-se cargas repetidas em uma frequência
de 1 Hz (carregamento de 0,1 s e repouso de 0,9 s) no plano diametral vertical de corpos de prova
cilíndricos medindo 101,6 ± 3,8 mm em diâmetro e entre 35 e 70 mm em altura, em testes de
compressão diametral, a uma temperatura de 25,0 ± 0,5°C. Esta carga gera uma tensão de tração
transversal ao plano de aplicação da carga e sensores LVDT (Linear Variable Differential
Transformer) medem a deformação diametral recuperável na direção correspondente à tensão
gerada (deslocamento horizontal).
O ensaio de compressão diametral tem sido amplamente utilizado nas pesquisas para
projeto estrutural de pavimentos flexíveis desde os anos 1960. Nos Estados Unidos e no Brasil, é
um dos testes mais populares usados para a caracterização da mistura na avaliação de estruturas
de pavimentos. A principal razão para esta popularidade é que as amostras ou testemunhas
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extraídas do campo podem ser testados diretamente no laboratório (WITCZAK et al., 2002;
BRITO, 2006).
A análise dos resultados de MR não permite uma modelagem apropriada dos fenômenos
comumente associados aos pavimentos, por não considerar o seu comportamento viscoelástico.
Porém, este ainda é o parâmetro de rigidez mais difundido no país, devido tanto à cultura de
utilização desse parâmetro quanto ao alto valor de aquisição de equipamentos para obtenção do
módulo dinâmico (PONTE et al., 2013).
A Figura 2.8 mostra um esquema representativo do carregamento diametral e do
correspondente estado biaxial de tensões do teste de compressão diametral, que é governado pela
Equação 2.4.

Figura 2.8. Esquema de carregamento no ensaio de MR (WITCZAK et al., 2002).

𝜀𝑥 =

1
(𝜎 − 𝜇𝜎𝑦 )
𝑀𝑅 𝑥
[2.4]

Onde:
εx:

deformação de tração no diâmetro;

σx:

tensão horizontal;

σy:

tensão vertical;

μ:

coeficiente de Poisson;

MR:

módulo de resiliência.

A distribuição de tensões dentro de um disco comprimido por duas cargas pontuais
diametralmente opostas foi considerada por Timoshenko e Goodier (1951), sendo posteriormente
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proposta a solução considerando-se o efeito do friso (HONDROS, 1959), conforme indicam as
Equações 2.5 e 2.6.
(1 − 𝑦̅ 2 )𝑠𝑒𝑛2𝛼
𝑃
1 + 𝑦̅ 2
𝜎𝑥 (0, 𝑦) = [
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
) 𝑡𝑎𝑛𝛼]
𝜋𝑡 1 − 2𝑦̅ 2 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑦̅ 4
1 − 𝑦̅ 2
[2.5]
𝜎𝑦 (0, 𝑦) = −

2 )𝑠𝑒𝑛2𝛼

2

(1 − 𝑦̅
𝑃
1 + 𝑦̅
[
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
) 𝑡𝑎𝑛𝛼]
2
4
𝜋𝑡 1 − 2𝑦̅ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑦̅
1 − 𝑦̅ 2
[2.6]

Onde:
P:

força aplicada por unidade de espessura do cilindro;

t:

espessura do corpo do corpo de prova;

𝛼:

arcsen (t/R);

𝑦:

distância vertical a partir do eixo horizontal que passa no centro do corpo de prova;

𝑦̅:

y/R;

R:

raio do corpo de prova.

Nas misturas asfálticas, o coeficiente de Poisson pode ser considerado independente do
tipo de carregamento, variando apenas com a temperatura. No Brasil, é comum assumir o valor
de 0,30 para esta propriedade a 25°C (BERNUCCI et al., 2010).
O valor do módulo de resiliência pode ser, então, definido pela Equação 2.7 para um
diâmetro de aproximadamente 10 cm.

𝑀𝑅 =

𝐹
∗ (0.9976𝜇 + 0.2692)
∆∗𝐻
[2.7]

Onde:
F:

amplitude da carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo de prova;

Δ:

deformação horizontal elástica ou resiliente;

H:

espessura do corpo de prova.

Nesta pesquisa, o procedimento de ensaio padrão do Laboratório de Geotecnia da
COPPE/UFRJ foi adotado. Tal procedimento se baseia na norma ABNT NBR 16018 (2011), que
sugere a aplicação de vários níveis de carga com magnitudes inferiores a 30% da resistência à
tração do material. Para o cálculo do módulo de resiliência, a média de resultados de testes de pelo
menos três corpos de prova foi calculada.
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2.2.2. Módulo dinâmico uniaxial

O uso da teoria da elasticidade para descrever o comportamento mecânico de materiais
como ligantes e misturas asfálticas pode resultar em discrepâncias significativas entre o
comportamento real e as previsões feitas por modelos estruturais, especialmente quando estes
materiais são submetidos a temperaturas intermediárias e altas. Como os principais tipos de dano
em pavimentos asfálticos ocorrem nestas faixas de temperatura, ou seja, fadiga em temperaturas
intermediárias e deformações permanentes em temperaturas elevadas, faz-se necessária a
consideração de modelos mais apropriados do que a teoria da elasticidade para descrever o
comportamento das misturas asfálticas. Neste sentido, a teoria da viscoelasticidade tem sido
considerada como uma alternativa mais robusta e representativa, pois modela características
importantes do material como a fluência, a relaxação de tensões, a dependência do tempo, da
temperatura e do histórico de carregamento, entre outras.
Na teoria da viscoelasticidade, a relação entre tensão e deformação é descrita por equações
diferenciais no domínio do tempo ou pelas chamadas integrais hereditárias (quando se considera
o efeito do envelhecimento na alteração das propriedades do material) ou de convolução (quando
o envelhecimento não é considerado). Desconsiderando os efeitos do envelhecimento, a integral
de convolução que descreve o comportamento viscoelástico linear de materiais submetidos a
carregamentos uniaxiais pode ser escrita segundo a Equação 2.8.

t

R   RH (t   )
0

dI
d
d

[2.8]

Onde:
R:

resposta (tensão se I = deformação ou deformação se I = tensão);

RH:

função de resposta unitária;

I:

carregamento de deformação ou tensão;

t:

tempo decorrido desde a fabricação da amostra;

τ:

tempo decorrido desde o início da aplicação do carregamento.

Como mencionado anteriormente, a resposta mecânica de materiais viscoelásticos é
dependente do tempo e do histórico do carregamento. Isto é bem representado pela integral de
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convolução. Além do carregamento, é importante que as funções de resposta unitárias, ou seja, as
propriedades viscoelásticas fundamentais, sejam caracterizadas adequadamente no laboratório.
De acordo com Kim et al. (2002), as propriedades fundamentais que devem ser obtidas
para a modelagem do comportamento de materiais viscoelásticos são a compliância, o módulo de
relaxação e o módulo complexo (definido pela sua magnitude, ou modulo dinâmico, e pelo
chamado ângulo de fase, que posiciona o vetor representativo do módulo complexo no plano
complexo). Os autores mencionam que a compliância e o módulo complexo são mais facilmente
obtidos no laboratório do que o módulo de relaxação porque o carregamento de deformação em
formato de degrau imposto ao material no teste de obtenção do modulo de relaxação gera altos
níveis de tensão, principalmente na parte inicial, idealmente descontínua, do carregamento. No
entanto, as três propriedades viscoelásticas fundamentais são relacionadas e qualquer uma das três
pode ser usada para determinar as outras duas sem a necessidade de testes adicionais (PARK e
SCHAPERY, 1998).
Em laboratório, a propriedade viscoelástica fundamental que é tipicamente determinada é
o modulo complexo. Para tal, duas normas principais são geralmente seguidas, ou seja, ASTM
D3497 e AASHTO T342.
O ensaio descrito nestas normas consiste na aplicação de uma carga uniaxial compressiva
do tipo haversine em um corpo de prova cilíndrico de mistura asfáltica, conforme ilustrado na
Figura 2.9. Antes dos ciclos de carregamento, alguns ciclos de condicionamento são aplicados às
amostras até que estas atinjam o chamado estado estacionário, em que a relação entre amplitudes
de tensão e deformação cíclicas e a defasagem entre os seus picos são constantes. O número de
ciclos de condicionamento depende da temperatura e da frequência de aplicação do carregamento.
A relação tensão-deformação durante o carregamento cíclico para materiais viscoelásticos
lineares é definida pelo módulo complexo, E*. Como qualquer número complexo, E* possui uma
parcela real, chamada de módulo de armazenamento (E’) e relacionada ao comportamento
recuperável (elástico) do material e uma parcela imaginária, chamada de módulo de perda (E’’) e
relacionada ao comportamento não-recuperável (viscoso) do material. Quanto maior a parcela real,
mais capacidade o material tem de retornar à sua configuração original depois da remoção do
carregamento.
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Figura 2.9. Pulso de tensão (padrão haversine) utilizado no ensaio de módulo dinâmico
(NASCIMENTO, 2008).
Como mostrado na Figura 2.10, no plano complexo, E’ e E’’ correspondem às projeções
da magnitude do módulo complexo, ou módulo dinâmico, |E*|, nos eixos real e imaginário,
respectivamente. O módulo dinâmico é matematicamente definido como o quociente entre as
amplitudes de tensão e deformação cíclicas, ou seja (WITCZAK et al., 2002; NASCIMENTO
2008):

|𝐸 ∗ | =

𝜎0
𝜀0
[2.9]

Onde:
|E*|:

módulo dinâmico;

σ0 :

magnitude da tensão cíclica aplicada;

ε0:

magnitude da deformação cíclica resultante.

O vetor representativo do módulo complexo no plano complexo pode, então, ser
posicionado por um ângulo que este vetor faz com o eixo real, como ilustrado na Figura 2.10. Este
ângulo, que é tipicamente chamado de ângulo de fase, pode assumir valores entre 0 e 90 graus e
serve para quantificar o atraso existente entre o carregamento e a resposta de materiais
viscoelásticos. Quanto maior o atraso, mais viscoso o material é e maior é o ângulo de fase. Por
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outro lado, atrasos menores indicam uma tendência de comportamento mais recuperável (elástico)
e resultam em ângulos de fase menores.

Figura 2.10. Representação esquemática do módulo complexo em um plano complexo.

Matematicamente, o módulo complexo, E*, pode ser descrito pelas Equações 2.10 ou 2.11.
𝐸 ∗ = 𝐸´ + 𝑖𝐸´´
[2.10]
𝐸 ∗ = |𝐸 ∗ |𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑖|𝐸 ∗ |𝑠𝑒𝑛𝜙
[2.11]
Onde:
i:

número imaginário (√−1);

ϕ:

ângulo de fase.

O ângulo de fase, por sua vez, pode ser definido como

𝜙=

𝑡𝑖
(360𝑜 ) = 𝜔 𝛥𝑡
𝑡𝑝
[2.12]

Onde:
ti :

fração de tempo entre os picos de tensão e deformação;

tp :

período de um ciclo de carga;

ω:

frequência angular;

Δt:

diferença de tempo entre os picos de tensão e deformação.
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Para um material puramente elástico, o ângulo de fase é igual a 0°. Por outro lado, para um
material puramente viscoso, o ângulo de fase é igual a 90°.
O Report 465 - Simple Performance Test for Superpave Mix Design (WITCZAK et al.,
2002) apresenta algumas correlações entre resultados de ensaios de módulo dinâmico e o
afundamento de trilha de roda observado em campo. O objetivo deste estudo foi utilizar algumas
seções experimentais de desempenho monitorado e que apresentavam diferentes níveis de dano
para selecionar os testes e os parâmetros melhor relacionados com o desempenho das misturas
asfálticas. Assim, foram consideradas 16 pistas experimentais oriundas das seguintes 3 instalações
de ensaios acelerados em pavimentos: MnRoad, Accelerated Loading Facility (ALF) - Turner
Fairbanks e WesTrack (NASCIMENTO, 2008).
No Report 465, os módulos dinâmicos determinados a 5Hz, nas temperaturas de 37,8°C e
54,4°C, foram os selecionados para as análises de correlação. Os parâmetros utilizados nas
comparações estatísticas com a deformação permanente foram |E*| e |E*|/senϕ.
De acordo com as análises apresentadas no Report 465, o módulo dinâmico obtido de testes
uniaxiais se correlaciona bem com a resistência de misturas asfálticas ao dano por afundamento
de trilha de rodas. Contudo, quando se utiliza o parâmetro |E*|/senϕ, as correlações, em geral, são
melhores (WITCZAK et al., 2002; NASCIMENTO, 2008).

2.2.3. Ensaio uniaxial de carga repetida (flow number)

Neste ensaio uniaxial de carga repetida, a mistura asfáltica é submetida a um carregamento
cíclico de compressão uniaxial e a deformação permanente acumulada é obtida em função do
número de ciclos. O ciclo consiste de um pulso haversine de 0,1 s seguido por um repouso de 0,9
s. A carga máxima do ensaio (Pmax) é de 1,6 kN, que para corpos de prova medindo 100 mm em
diâmetro resulta em uma tensão de 204 kPa. A carga de contato (Pcont) é definida como 5% da Pmax,
ou seja, 80 N, como ilustrado na Figura 2.11.
Os resultados deste ensaio são apresentados em termos da deformação permanente
acumulada (εp) versus número de ciclos de carga. A εp pode ser dividida em três zonas: primária,
secundária e terciária. O número de ciclos onde começa o estágio terciário é referido como flow
number. O gráfico da Figura 2.12, plotado em escala log-log, ilustra este comportamento.
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Figura 2.11. Carregamento aplicado no ensaio uniaxial de carga repetida a 60°C (adaptada de
NASCIMENTO, 2008).

O intercepto "a" representa a deformação plástica no ciclo N = 1, enquanto que a inclinação
"b" indica a taxa de variação da deformação plástica em função do número de ciclos, ambos
parâmetros derivados da zona secundária (linear) de deformação plástica.
Três parâmetros oriundos deste ensaio têm sido relacionados com a deformação
permanente de misturas asfálticas: módulo de resiliência (MR), deformação plástica (εp) por ciclo
e relação entre deformações plástica e resiliente - εp/εr (NASCIMENTO, 2008). Contudo, segundo
um estudo norte-americano realizado pelo National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP) e relatado no Report 465 (WITCZAK et al., 2002), o flow number é o parâmetro oriundo
do ensaio uniaxial de carga repetida que melhor se relaciona com a deformação permanente de
misturas asfálticas, seguido pela inclinação "b", que também apresentou uma boa correlação com
o desempenho de misturas.
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Figura 2.12. Deformação plástica acumulada em função do número de ciclos num ensaio
uniaxial de carga repetida em mistura asfáltica (adaptada de NASCIMENTO, 2008).
O ensaio uniaxial de carga repetida é geralmente realizado sem confinamento, porém
existem pesquisas nas quais é aplicada tensão de confinamento ao corpo de prova. O TRLPD
(Triaxial Repeated Load Permanent Deformation Test), por exemplo, é um ensaio de compressão
cíclica sob pressão confinante constante que emprega um pulso de carga semi-senoidal seguido
por um período de repouso. Os resultados (deformação permanente e número de ciclos) do referido
ensaio são usados como input em vários modelos de deformação permanente. A fim de obter as
deformações permanentes, a mistura passa por 100 segundos de período de repouso, e então as
deformações são medidas. O ensaio geralmente mantém uma amplitude constante da carga cíclica,
porém as condições como período de repouso e tensão desvio podem sofrer variações (CHOI,
2013; BORGES, 2014).
O ensaio em questão tem como objetivo correlacionar o desempenho da mistura em campo
com o seu comportamento em laboratório. Portanto, simula diversas condições encontradas em
campo, tais como: condições climáticas (temperatura), nível de tráfego (número de repetições de
carga e taxa de carregamento) e os níveis de deformação. Estes fatores devem ser considerados
para qualquer ensaio de desempenho com o objetivo de simular as condições de campo (BORGES,
2014).
Witczak et al. (2002), apresentaram o procedimento de aplicação das condições do ensaio
com a finalidade de avaliar o potencial quanto à deformação permanente das misturas asfálticas.
De acordo com este protocolo, uma temperatura efetiva (que é um índice experimental do grau de
sensação térmica dos indivíduos quando expostos a diferentes combinações de temperatura,
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umidade e movimento do ar) do pavimento cobre uma faixa entre 25e 60C, aproximadamente.
O nível de tensão desvio (que é a tensão que atua axialmente no corpo de prova) está entre 69 e
207 kPa (10 a 30 psi) para o ensaio não confinado e entre 276 e 483 kPa e (40 a 70psi) para o
ensaio confinado. A pressão de confinamento assume valores entre 35 e 207 kPa (5 e 30psi).
As diferenças entre o ensaio uniaxial de carga repetida (sem confinamento) e o ensaio
TRLPD indicadas por Borges (2014) são mostradas na Tabela 2.2.

Tabela 2.2. Diferenças entre o ensaio uniaxial de carga repetida e o ensaio de TRLPD (adaptada
de BORGES, 2014)
Ensaio

Uniaxial de Carga
Repetida

TRLPD

Tempo de carregamento (s)

0,1

0,4

Período de repouso (s)

0,9

10

Temperatura (°C)

60

TH*

Tensão atuante (kPa)

204

759

Tensão desvio (kPa)

-

690

Pressão de confinamento (kPa)

-

69

Número de ciclos

10.000

> 600

*Temperatura alta em função da densidade acumulada da deformação permanente de acordo
com a temperatura do revestimento.

2.2.4. Resistência à tração (RT)

A resistência à tração (RT) tem sido usada como parâmetro na caracterização de materiais
como o concreto de cimento Portland e misturas asfálticas. Devido à dificuldade de se obter a
resistência à tração diretamente, diversos métodos indiretos têm sido desenvolvidos para a sua
determinação.
No ensaio de resistência à compressão diametral em misturas asfálticas, a aplicação das
forças se dá através de frisos metálicos de 12,7 mm de largura com curvatura adequada para
acomodar o corpo de prova cilíndrico, como mostrado na Figura 2.13. O procedimento do ensaio
é descrito pelas normas ABNT NBR 15087 e DNIT 136/10 - ME. Durante o teste, aplica-se um
esforço de compressão no plano diametral vertical de corpos de prova cilíndricos, na taxa de 0,8 ±
0,1 mm/s. Tal deformação gera tensões de tração perpendiculares a este diâmetro, que levam as
amostras à ruptura. A resistência a esta ruptura é conhecida como resistência à tração. É importante
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salientar que o ensaio de RT pode ser realizado na mesma prensa de execução do ensaio de
estabilidade Marshall (Figura 2.13), que faz parte da norma brasileira vigente de dosagem de
concreto asfáltico (MEDINA e MOTTA, 2005). A RT é calculada de acordo com a Equação 2.13.

Figura 2.13. Ensaio de RT com o uso da prensa Marshall (MEDINA e MOTTA, 2005).

𝑅𝑇 =

2𝐹
𝜋∗𝐷∗𝐻
[2.13]

Onde:
F:

pico de carga resultante da aplicação da deformação no plano diametral vertical
do corpo de prova;

D:

diâmetro do corpo de prova.

O cálculo da RT pela Equação 2.13 para misturas asfálticas assume que o corpo de prova
rompe devido à tensão de tração uniforme gerada ao longo do diâmetro solicitado, que se iguala
à tensão máxima admissível do material (σadm= RT) (BERNUCCI et al., 2010).

2.2.5. Fadiga

Enquanto cargas monotônicas produzem dano (manifestado em forma de trincas)
continuamente crescente nos materiais, cargas cíclicas produzem danos intermitentes, ou seja, na
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fase de carregamento o dano cresce, enquanto na fase de descarregamento o dano mantém-se
constante, desconsiderando o fenômeno de “reselagem” das trincas (healing em inglês).
A fadiga ocorre por meio de ações mecânicas e/ou térmicas que não parecem críticas por
si, se comparadas à resistência sob carregamento monotônico, mas na verdade são decisivas para
a vida útil do material. Em uma estrutura sujeita a carregamento cíclico, diversos estágios
convencionalmente divididos podem ser diferenciados durante um processo de fadiga
(BERNUCCI et al., 2010):


Região I: onde as primeiras mudanças microestruturais ocorrem; formam-se
microfissuras; a densidade dos deslocamentos cresce e as zonas de danos
irreversíveis se iniciam;



Região II: caracterizada pela formação de macrofissuras resultantes da coalescência
das microfissuras;



Região III: crescimento das macrofissuras conduzindo rapidamente ao colapso
total.

A vida de fadiga de um material pode ser entendida como o número de ciclos que levam o
corpo de prova à ruptura. Tradicionalmente, tem-se adotado uma redução de 50% na rigidez do
material (N50) para definir o ciclo de ruptura, quando o ensaio é feito sob deformação controlada.
Dos testes de fadiga, determinam-se as relações entre os números de repetições na ruptura
(N) e os níveis de tensões aplicadas. Tais relações são geralmente representadas pela Equação
2.14:

1 𝑛
𝑁 = 𝐾( )
∆𝜎
[2.14]

Onde:
∆𝜎:

diferença algébrica entre tensão horizontal de tração e vertical de compressão no
centro da amostra;

K, n: constantes obtidas através da regressão dos resultados experimentais (em escala
log).
A Figura 2.14 mostra um exemplo de uma curva de fadiga e dos correspondentes
coeficientes "K" e "n" da Equação 2.14 obtidos a partir da regressão dos dados experimentais.
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Número de Ciclos (log)

1,0E+05

N = 1785,8 * (1/∆σ) -2,151

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02

0,1

1

10

Diferença de Tensões, ∆σ (MPa) (log)
Figura 2.14. Exemplo de curva de fadiga.

2.2.6. Fratura por compressão diametral com carregamento monotônico

O procedimento convencional de caracterização da resistência de misturas asfálticas ao
dano por fadiga é tipicamente demorado, já que requer que diversas amostras sejam submetidas a
diferentes níveis de carregamento. Em geral, são necessárias algumas semanas de testes para a
caracterização completa de uma mistura somente. Por isso, o desenvolvimento de protocolos mais
eficientes tem sido buscado por pesquisadores nos últimos anos.
Uma das alternativas propostas na literatura é o teste de fratura por compressão diametral
com a aplicação de carregamentos monotônicos. De acordo com Kim e colegas (WEN, 2001;
KIM et al., 2002), a energia de fratura obtida a partir da área sob curvas tensão-deformação
apresenta forte correlação com a resistência de misturas asfálticas ao dano por fadiga, tanto para
amostras fabricadas no laboratório quanto no campo. Portanto, de acordo com os autores, esta
energia de fratura pode ser um bom indicador do desempenho no campo. Para chegar a esta
conclusão, os autores testaram diversas misturas com características diferentes, ou seja,
granulometria, teores de ligante e de vazios, e observaram que a energia de fratura foi muito bem
correlacionada com o porcentual de fissuramento das misturas no campo, como mostrado na
Figura 2.15. Além desta forte correlação com o desempenho das misturas no campo, o teste é de
fácil execução e bastante rápido em comparação com os testes de fadiga tradicionais, que podem
demorar dias ou até semanas.
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Figura 2.15. Relação entre fadiga e energia de fratura em ensaios de compressão diametral (KIM
et al., 2002).

Outra alternativa é a caracterização do dano por fadiga de misturas asfálticas considerando
a teoria do dano contínuo aplicada a testes de tração direta, cujo procedimento é descrito na norma
AASHTO TP 107 (2014). A versatilidade do método permite a utilização destes testes para obter a
curva característica de dano e também os critérios de falha para estimar o comportamento de fadiga
do material ensaiado em várias condições de carga. Esta metodologia tem sido desenvolvida por
pesquisadores da North Carolina State University, liderados pelo professor Youngsoo Richard
Kim. Alguns pesquisadores brasileiros também têm explorado esta tecnologia (BABADOPULOS
et al., 2014a, b; NASCIMENTO et al., 2014). Ela será adotada no novo método brasileiro de
dimensionamento de pavimentos, que vem sendo desenvolvido em uma parceria entre a
PETROBRAS, o DNIT e diversas universidades nacionais.

2.3.

MATRIZES DE AGREGADOS FINOS - MAF

Como mencionado na introdução, as misturas asfálticas são materiais compósitos em que
partículas de agregados graúdos estão mergulhadas em uma matriz composta de ligante asfáltico,
agregados finos, vazios e aditivos, como ilustrado na Figura 2.16. A matriz de agregados finos é
constituída principalmente pelo ligante asfáltico, agregados finos e materiais de enchimento.

33

Figura 2.16. Componentes do CBUQ: matriz de agregados finos (MAF) e agregados graúdos.

Vários pesquisadores têm estudado o comportamento de MAFs para o entendimento de
fenômenos que ocorrem nas misturas de CBUQ. Acredita-se que as MAFs podem fornecer
informações relevantes e possivelmente melhor correlacionadas com o comportamento das
misturas asfálticas do que os ligantes por causa da presença de agregados na sua composição.
Kim et al. (2003), por exemplo, usaram o DSR para caracterizar a resistência ao
trincamento por fadiga e o potencial de regeneração de trincas (healing) das MAFs. Masad et al.
(2007b), por sua vez, desenvolveram um método de análise para unificar resultados de ensaios de
fadiga conduzidos sob diferentes modos de carregamento (deformação e tensão controladas) e
verificaram a eficácia do método utilizando três diferentes tipos de MAFs.
Castelo Branco (2008) usou um modelo baseado na mecânica da fratura, um parâmetro de
avaliação da progressão do trincamento e resultados de testes realizados no reômetro de
cisalhamento dinâmico para avaliar o modelo proposto por Masad et al. (2007b) para diferentes
amplitudes de tensão e de deformação.
Vasconcelos et al. (2009) utilizaram o DSR para investigar o impacto da redução das
temperaturas de usinagem e compactação no comportamento mecânico de seis MAFs projetadas
a partir de seis misturas asfálticas mornas.
Além de caracterizações experimentais, diversos autores têm proposto a consideração de
MAFs como um dos principais constituintes de misturas asfálticas em modelagens
computacionais do comportamento de misturas asfálticas. Aragão e colegas (2010a-b, 2011a-b,
2012, 2013, 2014), por exemplo, têm usado propriedades viscoelásticas e características de fratura
de MAFs como parâmetros de entrada para simular o comportamento mecânico microestrutural
de misturas asfálticas em testes de módulo dinâmico e fratura. Os autores também têm proposto
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procedimentos integrados de simulações e testes de laboratório para a determinação de
características de fratura de MAFs.
Apesar da reconhecida importância das MAFs, ainda não há um método completamente
estabelecido para a sua dosagem, que deve ser realizada de acordo com características das
misturas de concreto asfáltico correspondentes. Este tópico vem sendo explorado recentemente
por diversos autores. Kim e Little (2003) foram os primeiros a propor um procedimento de
dosagem de MAFs, que foram fabricadas usando um teor de ligante fixo (8,0%), independente
das características do ligante e dos agregados utilizados. Para a fabricação de amostras, material
não compactado de MAF foi colocado em um molde cilíndrico e uma pressão estática foi aplicada
no topo do material confinado. Apesar da relevante contribuição de Kim e Little (2003), o uso de
um teor fixo de ligante na composição de misturas MAFs e a consideração de um método de
compactação por compressão estática resulta na fabricação de corpos de prova possivelmente não
representativos das misturas MAFs que de fato compõem as misturas de concreto asfáltico.
Castelo Branco (2008) propôs um método que considera somente a massa de ligante
presente na mistura asfáltica que não é absorvida e adsorvida pelos agregados graúdos da mistura.
Além disso, o método proposto por Castelo Branco (2008) utiliza o compactador giratório
Superpave (CGS), que é o mesmo equipamento utilizado para compactar corpos de prova para
ensaios de desempenho mecânico de misturas asfálticas.
Karki (2010) usou informações de componentes de misturas asfálticas, tais como
densidades real e efetiva e área de superfície específica dos agregados e densidade do ligante para
calcular a quantidade de asfalto absorvida pelos agregados e a quantidade de ligante presente no
filme que envolve os agregados. Tais informações foram usadas pelo autor no cálculo do teor de
ligante presente em misturas MAF. No entanto, em seus cálculos, os autores tiveram que assumir
um valor para a espessura do filme de ligante, o que pode comprometer a representatividade do
método.
Coutinho (2012) propôs um método empírico simples de dosagem de MAF baseado nos
ensaios de granulometria de agregados graúdos e miúdos (DNER-ME 035-95) e de extração de
ligante (DNER-ME 053-94). No método, uma amostra solta de mistura asfáltica previamente
dosada é peneirada na peneira #10 (2 mm) e separada em duas porções, ou seja, a que é retida e a
que passa por esta peneira. Depois disso, o ligante de cada fração é extraído e o teor de ligante na
porção que passa na peneira #10 é considerado o teor de ligante presente na MAF.
Sousa et al. (2013) propuseram um método de dosagem de MAF em que a proporção entre
as massas dos diferentes tamanhos de agregados finos da mistura asfáltica é mantida na MAF. O
método propõe a separação do material em quatro partes, ou seja, a porção graúda, que é retida
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na peneira #4 (4,76 mm), a porção passante na peneira #4 e retida na peneira #8 (2,36 mm), a
porção passante na peneira #8 e retida na peneira #16 (1,18 mm) e a porção miúda, passante na
peneira #16. Em seguida, o teor de ligante de cada porção é obtido a partir de ensaios de extração
em um forno de ignição e usado para estimar o teor de ligante presente na MAF, que é assumido
como o maior entre os teores das quatro porções citadas acima.
Nesta pesquisa, foi selecionada a metodologia de dosagem proposta por Sousa et al. (2013)
devido à disponibilidade do equipamento forno de ignição. Além disso, um projeto de norma para
esta metodologia está atualmente sendo avaliado pela AASHTO.

2.3.1. Multiple Stress Creep and Recovery (MSCR)

O teste MSCR foi desenvolvido por D´Angelo et al. (2007) para caracterizar a resistência
de ligantes asfálticos ao acúmulo de deformações permanentes. Os autores recomendaram um
procedimento de ensaio com a aplicação de dez ciclos de carregamento para cada nível de tensão,
com pulsos de um segundo, seguidos por descansos de nove segundos.
Em seu trabalho, D´Angelo et al. (2007) avaliaram diferentes níveis de carregamento, ou
seja, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 e 25600 Pa, e concluíram que os
resultados de 0,1 e 3,2 kPa foram fortemente correlacionados com a resistência de misturas
asfálticas ao acúmulo de deformações permanentes. Assim, o procedimento atual do MSCR
recomenda a aplicação de 20 ciclos de carga, sendo dez para 0,1 kPa e dez para 3,2 kPa
(GOLALIPOUR, 2011). A Figura 2.17 ilustra resultados típicos do ensaio de MSCR para ligantes
asfálticos.
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Figura 2.17. Exemplo de curva de resultados do ensaio de MSCR para ligantes asfálticos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo, os materiais e métodos adotados durante esta pesquisa são descritos. Como
mencionado, este trabalho procura avaliar a influência de propriedades morfológicas de agregados
determinadas a partir de ensaios tradicionais e usando o sistema AIMS 2 no comportamento
mecânico de misturas asfálticas. Para tal, foram usados agregados com características distintas,
tais como seixo rolado e pedra britada, que representam agregados típicos de diferentes regiões do
Brasil, mais especificamente do Pará e do Rio de Janeiro, respectivamente. Para avaliar o efeito
dos agregados no comportamento global de misturas asfálticas, foram dosadas e testadas diferentes
misturas contendo a mesma granulometria, mas diferentes proporções de seixo rolado e pedra
britada, com consequentes variações nas propriedades de angularidade, forma e textura.
Para caracterizar a morfologia dos agregados, foram conduzidos ensaios de forma (F&E)
e de angularidade de agregados graúdos (CAA) e miúdos (FAA), seguindo recomendações da
metodologia Superpave. Além disso, foi conduzido o ensaio de vazios em amostras de agregados
graúdos não compactados de acordo com a norma AASHTO T326, já que, diversos autores têm
argumentado que este ensaio fornece resultados que apresentam melhor correlação com o
desempenho mecânico das misturas asfálticas do que o ensaio de faces fraturadas.
Ensaios adicionais que foram conduzidos para caracterizar outras propriedades de
agregados, além dos relacionados à sua forma, incluem: massa específica, absorção, equivalente
de areia e abrasão Los Angeles. Por fim, os agregados foram analisados no sistema AIMS 2, antes
e após serem desgastados no ensaio de abrasão Los Angeles. Dos ensaios no AIMS 2, foram
obtidas informações relacionadas à forma, angularidade e textura das partículas.
Para avaliar o efeito de propriedades morfológicas no comportamento mecânico de
misturas asfálticas, foram projetadas seis misturas com diferentes combinações de agregados,
seguindo recomendações da metodologia Superpave. Amostras destas misturas foram testadas
para caracterizar seus módulos de resiliência e dinâmico, resistência à tração, resistência ao
acúmulo de deformações permanentes e ao dano por fadiga por compressão diametral. Também
foram realizados testes de caracterização de energia de fratura, uma alternativa eficiente para a
caracterização da resistência ao dano por fadiga de misturas asfálticas.
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3.1.

MATERIAIS UTILIZADOS

3.1.1. Agregados
Para a avaliação de diferentes propriedades de forma, angularidade e textura superficial,
foram selecionados dois tipos principais de agregados com características morfológicas
diferentes: seixo rolado obtido na cidade de Santarém, Pará, e agregado britado (brita 1, brita 0 e
pó de pedra) do Rio de Janeiro.
Foram selecionados dois agregados britados, que provieram da mesma rocha mas passaram
por diferentes processos de britagem, produzindo agregados com diferentes formas. A primeira
brita, de melhor qualidade, possui partículas mais cúbicas do que a segunda, de característica
mais lamelar e usada com mais frequência em obras de pavimentação devido ao menor custo de
processamento nas pedreiras. Ambas foram obtidas na mesma jazida, mas seus processos de
britagem foram diferentes, o que resultou na produção de materiais com formas diferentes. A
Figura 3.1 mostra o local de extração e processamento do material, gentilmente cedido pela
empresa Ipê Engenharia Ltda., proveniente da pedreira Esam, em Nova Iguaçu, estado do Rio de
Janeiro.

Figura 3.1. Local de obtenção dos agregados britados fornecidos pela Ipê Engenharia em Nova
Iguaçu, Rio de Janeiro.
Como o seixo rolado geralmente possui quantidade reduzida de finos na sua composição,
é prática comum o uso de areia na parte fina das granulometrias que contêm seixo como material
graúdo (AMARAL, 2000; CAMPOS, 2008; NASCIMENTO, 2010). Assim, nesta pesquisa, areia
natural do Rio de Janeiro foi usada como material fino na composição de misturas contendo
seixo.
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3.1.2. Ligante asfáltico

O ligante asfáltico selecionado para a pesquisa foi um CAP 30/45. O ligante foi coletado
na usina da empresa Rodomac Pavimentação Ltda. em latas de 18 kg e posteriormente separado
em latas menores de 3 kg para evitar o envelhecimento indesejável do material durante processos
sucessivos de aquecimento durante a dosagem das misturas. A Figura 3.2 ilustra os processos de
coleta e armazenamento do ligante.
Diversos ensaios da metodologia Superpave foram realizados para caracterizar o grau PG
(performance grade) do CAP 30/45, de acordo com as normas AASHTO R28, AASHTO T48,
AASHTO T240, AASHTO T313, AASHTO T315, AASHTO T316 e AASHTO TP70. Para tal, os
seguintes equipamentos foram usados: viscosímetro rotacional, rolling thin film oven (RTFO),
pressure aging vessel (PAV), dynamic shear rheometer (DSR) e bending beam rheometer (BBR).
A classificação do ligante se deu seguindo recomendações da norma AASHTO M320, que inclui
resultados do teste do multiple stress creep and recovery (MSCR) nas análises para identificar o
nível de tráfego a que a misturas asfáltica contendo o ligante analisado deve resistir. Mais
detalhes sobre os procedimentos dos testes de classificação do ligante por desempenho (grau PG)
podem ser encontrados nas normas listadas acima.

Figura 3.2. Coleta e armazenamento do ligante utilizado nesta pesquisa.
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3.2.

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS

Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização de propriedades de agregados:
massa específica e absorção, angularidade do agregado miúdo (FAA), angularidade do agregado
graúdo (CAA), partículas alongadas e achatadas (F&E), equivalente de areia, abrasão Los Angeles
e coeficiente de polimento acelerado (CPA). Além destes ensaios, o sistema AIMS 2 foi utilizado
na caracterização de propriedades de forma, angularidade e textura.

3.2.1. Ensaios convencionais de agregados

3.2.1.1.

Massa específica e absorção

O procedimento seguido para a determinação da densidade e absorção de agregados
graúdos (retidos na peneira #4) é descrito na norma AASHTO T85 e resumido a seguir.


Antes de testado, o agregado é separado em amostras de aproximadamente 3 kg, lavado
e secado em estufa a 110°C, para eliminar as partículas finas que aderem à sua
superfície;



A amostra de agregado é colocada em um recipiente com água por um período de 15
a 19 horas, geralmente de um dia para o outro;



Depois deste período de imersão, o agregado é colocado sobre uma toalha absorvente
para remover a sua umidade superficial e determina-se a massa na condição saturada
de superfície seca (B);



O agregado é, então, colocado em uma cesta e imerso em água a 23,0 ± 1,7°C, para a
determinação da sua massa na condição submersa (C);



Finalmente, a amostra de agregado é colocada numa bandeja e seca em estufa até
atingir massa constante, ou seja, a massa do agregado seco (A).

As massas específicas aparente, real, efetiva e a absorção do agregado graúdo são
calculadas de acordo com as Equações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, respectivamente.

𝐺𝑠𝑏 =

𝐴
(𝐵 − 𝐶)
[3.1]

𝐺𝑠𝑎

𝐴
=
(𝐴 − 𝐶)
[3.2]
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𝐺𝑠𝑒 =

𝐺𝑠𝑏 + 𝐺𝑠𝑎
2
[3.3]

(𝐵 − 𝐴)
𝑎=
∗ 100
𝐴
[3.4]
Onde:
Gsb:

massa específica aparente do agregado graúdo, g/cm3;

Gse:

massa específica efetiva do agregado graúdo, g/cm3;

a:

absorção, %;

A:

massa do agregado seco na estufa, g;

B:

massa do aggregado saturado de superfície seca, g;

C:

massa do agregado submerso em água, g.

No caso dos agregados miúdos (passantes na peneira #4), o ensaio é realizado de acordo
com o procedimento especificado na norma AASHTO T84, que é resumido a seguir.


O material é separado em amostras de aproximadamente 1 kg e seco em estufa a
110°C;



A amostra é colocada em água por um período de 15 a 19 horas, geralmente de um dia
para o outro;



Depois do processo de imersão, o excesso de água é removido com cuidado para evitar
a perda de finos. O agregado miúdo é colocado sobre uma superfície não absorvente e
é seco até atingir uma condição de movimento livre entre partículas. No processo de
secagem, pode ser necessário o uso de um aparelho secador para aplicar uma corrente
de ar aquecido nos agregados. No entanto, deve-se evitar que esta corrente de ar
remova partículas de agregados da superfície;



Para confirmar a condição saturada superfície seca da amostra de agregado, um teste
de cone (slump test) é realizado. Durante o teste, o diâmetro maior do cone é colocado
em contato com uma superfície limpa. Enche-se o cone com agregado até a sua
superfície superior. São aplicados 25 golpes com uma massa padrão, que deve cair
sobre a amostra de agregado de uma altura de 5 mm. Limpa-se e levanta-se a base do
cone com cuidado para que o agregado escorregue. Se ainda houver umidade no
material, o agregado vai manter a forma do cone. No entanto, deve-se observar que o
agregado não deve escorregar já no primeiro teste de cone. Se isto acontecer, assumese que o agregado secou além da condição de superfíce saturada seca. Neste caso, o
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agregado pode ser misturado a uma pequena quantidade de água e testado novamente
até que escorregue levemente;


Preenche-se, um picnômetro com água até a sua linha de calibração e determina-se a
massa do conjunto picnômetro e água (B);



Colocam-se 500 ± 10 g do agregado miúdo na condição saturada de superfície seca (S)
e enche-se o picnômetro com água até 90% da sua capacidade. Agita-se o picnômetro
para eliminar bolhas de ar;



Completa-se o picnômetro com água até a sua capacidade total e determina-se a massa
do conjunto picnômetro, água e agregado (C);



Remove-se o agregado miúdo do picnômetro para que este seja seco em estufa a uma
temperatura de 110°C até atingir massa constante. Determina-se, então, a sua massa
seca (A).

As massas específicas aparente e real, e a absorção do agregado miúdo são calculadas de
acordo com as Equações 3.5, 3.6 e 3.7, respectivamente. De novo, a massa especifica efetiva é
calculada segundo a Equação 3.3.

𝐺𝑠𝑏 =

𝑆
(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
[3.5]

𝐺𝑠𝑒 =

𝐴
(𝐵 + 𝐴 − 𝐶)
[3.6]

𝑎=

(𝑆 − 𝐴)
∗ 100
𝐴
[3.7]

Onde:
Gsb:

massa específica aparente do agregado graúdo, g/cm3;

Gse:

massa específica efetiva do agregado graúdo, g/cm3;

a:

absorção, %;

A:

massa do agregado seco na estufa, g;

B:

massa do picnômetro cheio com água, g;

C:

massa do picnômetro com amostra e água até a marca de calibração, g;

S:

massa da amostra na condição saturada superfície seca, g.
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3.2.1.2.

Angularidade do agregado miúdo (FAA)

Para a determinação da angularidade dos agregados miúdos usados na composição das
misturas avaliadas nesta pesquisa, ou seja, pó de pedra, seixo rolado e combinações dos dois
agregados, foi seguido o procedimento especificado no método A da norma AASHTO T304. A
Tabela 3.1 mostra as quantidades de agregado, seco e peneirado, utilizado em cada ensaio, para
uma massa de amostra total de 190 g.

Tabela 3.1. Granulometria de amostra para ensaio de FAA.
Tamanho da Fração Individual

Massa (g)

- 2,36 mm (#8) + 1,18 mm (#16)

44

- 1,18 mm (#16) + 600 μm (#30)

57

- 600 μm (#30) +300 μm (#50)

72

- 300 μm (#50) + 150 μm (#100)

17

Amostra Total

190

Nota: os sinais de "-" e "+" significam materiais passante e retido em uma
determinada peneira, respectivamente.
O aparato de ensaio é mostrado na Figura 3.3. Durante o ensaio, as amostras de agregados
devem ser misturadas com uma espátula até ficarem homogêneas. A amostra homogeneizada é
inserida em um frasco de vidro posicionado no topo do aparato de teste e nivelada com a espátula.
O frasco de vidro é conectado a um funil e o orifício inferior deste funil deve ser bloqueado com
o dedo do operador para evitar a queda dos agregados. Um cilindro padronizado de volume igual
a 100 cm3 é posicionado logo abaixo do orifício inferior do funil e em seguida a passagem de
agregados pelo orifício do funil é desbloqueada com a remoção do dedo do operador. O agregado
preenche o cilindro padronizado e o excesso de material deve ser cuidadosamente removido com
o uso da espátula, sem haver compactação do material. O conjunto cilindro padronizado +
agregados é pesado e a massa obtida é usada no cálculo do porcentual de vazios não compactados,
a partir da Equação 3.8.

𝑈=

𝐹
𝑉 − (𝐺 )
𝑉

∗ 100
[3.8]

Onde:
U:

quantidade de vazios não compactados, %;
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V:

volume do cilindro padronizado, cm3;

F:

massa do agregado miúdo retida no cilindro padronizado, g;

G:

massa específica real do agregado miúdo, g/cm3.

Figura 3.3. Aparato de ensaio de angularidade de finos.

3.2.1.3.

Angularidade do agregado graúdo (CAA)

Foram realizados dois ensaios para a caracterização da angularidade do agregado graúdo,
seguindo procedimentos das normas ASTM D5821 e AASHTO T326.
O ensaio da norma ASTM D5821 é usado pela metodologia Superpave na determinação do
CAA a partir da contagem do número de faces fraturadas das partículas de agregados, determina a
porcentagem de faces fraturadas contidas na amostra de agregado graúdo.
Após a coleta das quantidades de material especificados na norma, a amostra é lavada e
secada na estufa. Em seguida, as partículas são distribuídas em uma bandeja e o número de faces
fraturadas é identificado individualmente para cada partícula. Em especial, devem ser separados
grupos de partículas com zero, uma, duas ou mais de duas faces fraturadas. Os porcentuais de uma
ou mais e duas ou mais faces fraturadas são calculados de acordo com as Equações 3.9 e 3.10,
respectivamente.

𝑃1 =

(𝐵 + 𝐶)
∗ 100
𝐴
[3.9]

𝐶
𝑃2 = ∗ 100
𝐴
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[3.10]

Onde:
P1:

quantidade de partículas com uma ou mais faces fraturadas, %;

P2:

quantidade de partículas com duas ou mais faces fraturadas, %;

A:

massa total do agregado ensaiado, g;

B:

massa das partículas com uma ou mais faces fraturadas, g;

C:

massa das partículas com duas ou mais faces fraturadas, g.

Como alternativa ao ensaio da norma ASTM D5821, também foram realizados testes
seguindo o método A da norma AASHTO T326. As quantidades de material a ser testado são
indicados na Tabela 3.2. O procedimento proposto nesta norma é similar ao ensaio da norma
AASHTO T 304 para a determinação do FAA de agregados miúdos. O ensaio consiste em deixar
cair livremente uma amostra de agregado graúdo dentro de um cilindro padronizado (Figura 3.4).
Uma vez removido o excesso de material, determina-se a massa de agregado não compactado
contido no cilindro padronizado. Esta massa é usada no cálculo do porcentual de vazios não
compactados, a partir da Equação 3.11.
Tabela 3.2. Granulometria de agregados para ensaio de CAA.
Tamanho da fração individual

Massa (g)

- 19,0 mm + 12,5 mm

1.740

- 12,5 mm + 9,5 mm

1.090

- 9,5 mm + 4,75 mm (#4)

2.170

Amostra total

5.000

Nota: os sinais de "-" e "+" significam materiais passante e retido em uma
determinada peneira, respectivamente.

Figura 3.4. Aparato do ensaio de angularidade de agregados graúdos usado nesta pesquisa.

46

𝑈=

𝐹
𝑉 − (𝐺 )
𝑉

∗ 100
[3.11]

Onde:
U:

quantidade de vazios não compactados, %;

V:

volume do cilindro padronizado, cm3;

F:

massa do agregado graúdo retida no cilindro padronizado, g;

G:

massa específica real do agregado graúdo, g/cm3.

3.2.1.4.

Partículas achatadas e alongadas (F&E)

O ensaio para determinar o porcentual de partículas achatadas e alongadas nas misturas
avaliadas neste estudo foi realizado de acordo com a norma ASTM D4791. O uso de quantidades
excessivas de materiais F&E deve ser evitado, pois pode gerar problemas durante a compactação
das misturas.
De acordo com a norma ASTM D4791, a quantidade de material a ser testado varia com o
tamanho máximo nominal do agregado, como mostrado na Tabela 3.3. Uma vez obtida a amostra,
esta foi lavada, secada em estufa e posteriormente peneirada para que fossem obtidas
aproximadamente 100 partículas representativas de cada tamanho de agregado ensaiado. Para a
determinação da quantidade de partículas F&E, a partir da Equação 3.12, foi utilizado um
paquímetro similar ao mostrado na Figura 3.5. No paquímetro, o parafuso pode ser ajustado para
que partículas com relações entre a maior e menor dimensões de 2:1, 3:1 ou 5:1 sejam
identificadas. A metodologia Superpave recomenda a análise de acordo com a quantidade de
partículas com relação 5:1 entre a maior e a menor dimensões. No entanto, como mencionado,
pesquisadores têm indicado que as outras duas proporções são mais apropriadas do que a usada
pela metodologia Superpave. Nesta pesquisa, foram identificadas as quantidades de material F&E
nas amostras de agregados de acordo com estas três proporções entre a maior e a menor dimensões
das partículas, ou seja, 2:1, 3:1 e 5:1.

47

Tabela 3.3. Quantidade de material a ser usada na caracterização de partículas F&E.
Tamanho Máximo Nominal do

Massa Mínima de Amostra

Agregado (mm)

de Ensaio (g)

9,5

1.000

12,5

2.000

19,0

5.000

25,0

10.000

Figura 3.5. Aparato de ensaio para a caracterização de partículas F&E usado nesta pesquisa.

𝑃=

𝐴
∗ 100
𝐵
[3.12]

Onde:
P:

quantidade de partículas F&E, %;

A:

massa de partículas achatadas e alongadas, g;

B:

massa total de partículas testadas, g.

3.2.1.5.

Teor de argila (equivalente de areia)

Este ensaio, especificado pela norma AASHTO T176 e resumido a seguir, tem como
objetivo a determinação da quantidade de argila ou material orgânico presente no agregado miúdo.
O equipamento usado no ensaio é mostrado na Figura 3.6.
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O agregado miúdo é peneirado na peneira 4,75 mm (#4) e são coletados entre 600 g e
700 g de material, que é separado em quatro partes. Cada uma dessas quatro partes é
colocada em estufa para secar;



Os cilindros de teste são preenchidos com 10 cm de solução;



Insere-se uma amostra de agregado no primeiro cilindro, que permanece em repouso
por 10 minutos. Depois de 3, 6 e 9 minutos, inserirem-se outras amostras de agregados
no segundo, terceiro e quarto cilindros, respectivamente;



Passados os 10 minutos de descanso, o primeiro cilindro é agitado manualmente,
seguindo o procedimento da norma. Após a agitação, insere-se mais solução no
primeiro cilindro até que seja atingida a marca de referência na sua parte superior. A
marca de referência pode ser vista nos cilindros da Figura 3.7. O procedimento é
repetido para os outros cilindros, depois de 10 minutos de descanso do material de
cada cilindro. Cada cilindro permanece em novo repouso por um período de 20
minutos;



Uma vez completado o período de 20 minutos de repouso, é medida e registrada a
altura da suspensão de argila em cada cilindro. Depois, é feita a medição da altura da
areia, utilizando o dispositivo com peso na parte superior;



Finalmente, calcula-se o teor de argila com a Equação 3.13.

Figura 3.6. Equipamento do ensaio de equivalente de areia (www.jetmaterials.com).
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𝐸𝐴 =

𝐿𝐴𝑟
∗ 100
𝐿𝐴𝑔
[3.13]

Onde:
EA:

equivalente de areia, %;

LAr:

altura da areia, mm;

LAg: altura da argila, mm.

Figura 3.7. Ensaio de equivalente de areia usado nesta pesquisa.

3.2.1.6.

Abrasão Los Angeles

O ensaio de abrasão Los Angeles foi realizado seguindo procedimentos especificados na
norma AASHTO T96. A Figura 3.8 ilustra o equipamento usado para a realização dos ensaios.
Antes dos testes, os agregados foram peneirados e separados em frações, de acordo com os
tamanhos especificados na Tabela 3.4. Neste trabalho, a granulometria B da Tabela 3.4 foi
selecionada para todas as combinações de agregados testados. A Figura 3.9 ilustra amostras das
diferentes combinações, com diferentes proporções de seixo rolado e brita. Já a carga abrasiva, ou
seja, as esferas metálicas (Figura 3.10) usadas durante o teste para desgastar as partículas de
agregados, foi especificada de acordo com a Tabela 3.5. Os agregados e as esferas foram colocados
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no tambor do equipamento e 500 revoluções foram aplicadas a uma taxa de 30 revoluções por
minuto.

Figura 3.8. Máquina de abrasão Los Angeles usada nesta pesquisa.

Após o processo de abrasão, as amostras foram peneiradas na peneira 4,75 mm (#4) e o
material passante nesta peneira foi novamente peneirado na peneira 1,70 mm (#12). O material
retido acima da peneira #12 foi lavado e secado na estufa a 110°C até atingir a condição de massa
constante. Finalmente, o material retido acima da peneira 1,70 mm (#12) foi pesado para a
determinação da perda por abrasão, usando a Equação 3.14.
Tabela 3.4. Granulometrias dos agregados para o ensaio de abrasão Los Angeles.
Tamanho das Partículas
(mm)

Massa (g)
Granulometria Granulometria Granulometria Granulometria
A

B

C

D

- 37,5 mm + 25,0 mm

1.250 ± 25

-

-

- 25,0 mm + 19,0 mm

1.250 ± 25

-

-

- 19,0 mm + 12,5 mm

1.250 ± 25

2.500 ± 10

-

- 12,5 mm + 9,5 mm

1.250 ± 25

2.500 ± 10

-

- 9,5 mm + 6,3 mm

-

-

2.500 ± 10

- 6,3 mm + 4,75 mm (#4)

-

-

2.500 ± 10

- 4,75 mm (#4) + 2,36

-

-

-

5.000 ± 10

5.000 ± 10

5.000 ± 10

5.000 ± 10

5.000 ± 10

mm(#8)
Massa Total

Nota: os sinais de "-" e "+" significam materiais passante e retido em uma
determinada peneira, respectivamente.
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Figura 3.9. Agregados antes de serem submetidos à abrasão Los Angeles.

Figura 3.10. Carga abrasiva utilizada no ensaio de abrasão Los Angeles.

Tabela 3.5. Carga abrasiva aplicada no ensaio de abrasão Los Angeles.
Número de

Granulometria

Número de Esferas

Peso da Carga (g)

A

12

5.000 ± 10

500

B

11

4.584 ± 10

500

C

8

3.300 ± 10

500

D

6

2.500 ± 10

500

𝑃𝐴𝐿 =

Revoluções

(𝑚𝑖 − 𝑚𝑓 )
∗ 100
𝑚𝑖
[3.14]

Onde:
PAL: perda de material por abrasão Los Angeles, %;
mi :

massa inicial da amostra, g;

mf:

massa após abrasão Los Angeles, g.
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Os valores máximos de perda por abrasão Los Angeles especificados variam dependendo
da agência fiscalizadora. No Brasil, a norma DNIT 031/2006 - ES estabelece um limite de 50% de
perda por abrasão Los Angeles. Valores superiores a 50% têm sido tipicamente observados para
agregados de algumas regiões do país, como o Rio de Janeiro. Embora diversas rodovias tenham
sido pavimentadas com agregados de relativamente alta abrasão Los Angeles, muitas destas
rodovias apresentaram desempenho satisfatório durante a vida de serviço dos pavimentos
(BERNUCCI et al., 2010).

3.2.1.7.

Coeficiente de polimento acelerado

Este ensaio avalia a resistência ao polimento ou à perda de textura superficial de partículas,
que é uma característica muito importante de agregados que serão utilizados em camadas
betuminosas de rolamento.
Nesta pesquisa, foram seguidos os procedimentos da norma espanhola UNE-EM 1097-8. Os
testes foram realizados nas dependências do Laboratório Nacional de Materiais e Modelos
Estruturais (Lanamme UCR), na Universidade da Costa Rica.
O ensaio de determinação do coeficiente de polimento acelerado (CPA) (polished stone
value, PSV) é realizado por dois aparelhos, ou seja, a máquina de polimento acelerado (MPA)
(accelerated polishing machine) e o pêndulo britânico. As amostras são preparadas colando-se os
agregados em uma placa medindo 90,5 mm por 44,5 mm e fixando-as próximo à roda de
polimento da MPA para serem polidas, como se observa nas Figuras 3.11 e 3.12.
Primeiro, aplica-se o ciclo de desgaste do abrasivo grosso, que é uma areia padronizada,
com características especificadas na norma UNE-EM 1097-8 e fornecida pelo próprio fabricante
do equipamento. Durante o ensaio, coloca-se a roda e as amostras na máquina de polimento e
aplica-se uma rotação de 34 rad/s (320 rpm). Então, este conjunto é colocado em contato com o
pneu do equipamento, mostrado na Figura 3.12, e aplica-se uma força de contato de 725  10N.
Em seguida, despeja-se água e o abrasivo em taxas especificadas pela norma por um período de 3
horas  1 minuto. A cada hora, o ensaio é interrompido para que o operador se certifique de que
não há excesso de abrasivo no equipamento. Passadas as três horas de ensaio, deve-se lavar bem
o equipamento até eliminar qualquer vestígio de abrasivo grosso.
O polimento com o abrasivo fino segue o mesmo procedimento do polimento com o
abrasivo grosso. A única diferença é que para a aplicação do abrasivo fino, um outro pneu é usado
e não é necessário fazer paradas para limpar o equipamento. Depois de realizados os dois ciclos
de polimento, as amostras de agregados são removidas da roda e colocadas em um recipiente por,
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no mínimo, 30 minutos a uma temperatura de 18 a 22C. Após este processo, o grau de polimento
das amostras é medido no ensaio de pêndulo britânico (Figura 3.13), com as amostras ainda
molhadas.

Figura 3.11. Amostras de agregados coladas a placas e posteriormente à roda do ensaio de CPA
utilizadas nesta pesquisa.

Pneu

Figura 3.12. Máquina de polimento acelerado do Lanamme UCR, utilizada nesta
pesquisa.
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Figura 3.13. Pêndulo britânico do Lanamme UCR, utilizado nesta pesquisa.

3.2.2. Ensaios usando o sistema AIMS 2

O AIMS 2 ainda não conta com uma norma AASHTO ou ASTM, porém diversos trabalhos
disponíveis na literatura têm indicado boa representatividade das diferentes propriedades de
agregados medidas pelo sistema (BATHINA, 2005; MAHMOUD, 2005; MASAD et al., 2005;
MAHMOUD et al., 2010; BESSA et al., 2011, 2012; ALVES, 2014). A Figura 3.14 mostra as
partes externa e interna do sistema AIMS 2 usado nesta pesquisa.
As quantidades mínimas de partículas por peneira sugeridas pelo manual do equipamento
são indicadas na Tabela 3.6. No entanto, por segurança, as amostras testadas nesta pesquisa
contiveram mais partículas do que o mínimo sugerido pelo manual do equipamento.
Durante os ensaios, as partículas de agregados foram posicionadas nas ranhuras de
bandejas circulares, como mostrado na Figura 3.14. Como mencionado anteriormente, bandejas
específicas foram usadas para cada tamanho de partículas, de acordo com o manual do
equipamento.
Depois do alinhamento das partículas nas bandejas, a câmera de alta resolução e o sistema
de iluminação do AIMS 2 foram usados para capturar imagens dos agregados. Partículas em
contato não foram consideradas na análise, já que o sistema AIMS 2 possui um algoritmo que
desconsidera estas partículas que se tocam para evitar que elas sejam interpretadas pelo sistema
como uma única partícula com propriedades diferentes.
Como resultados, o sistema AIMS 2 fornece informações de angularidade, esfericidade,
características de achatamento e alongamento e textura para os agregados graúdos, ou seja,
partículas medindo entre 4,750 mm e 37,500 mm, e angularidade e forma para os agregados
medindo entre 0,075 mm e 4,750 mm.
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Figura 3.14. Equipamento AIMS 2 utilizado na pesquisa.

Tabela 3.6. Quantidades mínimas de partículas para ensaios no sistema AIMS 2.

3.3.

Tamanho da Peneira

Número de Partículas Sugerido

19,0 mm (3/4”)

50

12,5 mm (1/2”)

50

9,5 mm (3/8”)

50

4,75 mm (#4)

50

2,36 mm (#8)

150

1,18 mm (#16)

150

0,60 mm (#30)

150

0,30 mm (#50)

150

0,15 mm (#100)

150

0,075 mm (#200)

150

DOSAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS

As misturas asfálticas avaliadas neste trabalho foram projetadas de acordo com
especificações da metodologia Superpave, que se resume na determinação das proporções de
ligante asfáltico e agregados que gerem propriedades volumétricas, tais como volume de vazios,
vazios no agregado mineral, vazios preenchidos com ligante e relação fíler/asfalto, com valores
dentro de limites pré-estabelecidos.
Para este estudo, foram dosadas seis misturas asfálticas. A primeira conteve material
britado cúbico (brita 1, brita 0 e pó de pedra) na sua composição, correspondente ao agregado
obtido no Rio de Janeiro junto à Ipê Engenharia. A segunda foi composta por seixo rolado e areia.
Foram dosadas três combinações intermediárias entre a mistura de material britado e a mistura
de seixo rolado e areia, utilizando as seguintes diferentes proporções: a) 75% de brita e 25% de
seixo e areia (combinação 1); b) 50% de brita e 50% de seixo e areia (combinação 2) e c) 25%
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de brita e 75% de seixo e areia (combinação 3). Uma sexta mistura composta de brita lamelar
proveniente da mesma pedreira da brita cúbica também foi dosada, já que este tipo de agregado
é bem representativo do usado em obras de pavimentação no Rio de Janeiro.
A granulometria selecionada para as seis misturas é mostrada na Tabela 3.7 e se enquadra
entre os limites estabelecidos pela faixa IV C do Asphalt Institute (Figura 3.15), que é a faixa
tipicamente utilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro nos projetos de mistura para camada de
rolamento. Como observado na tabela, o tamanho máximo nominal de partículas da
granulometria proposta foi 19 mm.

Tabela 3.7. Granulometria das misturas asfálticas avaliadas neste estudo.
Abertura da
Malha da
Peneira (mm)
25,400
19,100
12,500
9,500
6,250
4,750
2,360
1,180
0,600
0,300
0,150
0,075

% Passante
Acumulado em
Massa
100,00
99,86
78,95
66,46
58,54
54,53
39,55
29,71
22,02
15,02
8,29
4,01

Limites
Mínimo
100
80
60
48
35
19
13
7
0

Máximo
100
100
80
65
50
30
23
15
8

Para a realização das dosagens das misturas asfálticas, um teor de ligante de 4,5% em massa
da mistura de agregados foi inicialmente selecionado. A partir deste teor, outros três teores, ou
seja, 4,0%, 5,0% e 5,5%, também foram selecionados. O ligante asfáltico foi adicionado à massa
de agregados e amostras soltas de mistura asfáltica foram usinadas em um misturador mecânico,
como mostrado na Figura 3.16.
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Mínimo

Máximo

Mistura

Linha de Máxima Densidade

Porcentagem Passante (%)

100
80
60
40
20
0
0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

Abertura da Peneira (mm)^0,45
Figura 3.15. Granulometria das misturas avaliadas neste estudo.

Figura 3.16. Misturador mecânico usado no presente estudo.

Para simular o envelhecimento de curto prazo das misturas, as amostras não-compactadas
permaneceram em uma estufa por 2 horas, na temperatura de compactação, antes de serem
compactadas. Parte da mistura solta foi usada para a determinação da massa específica máxima
medida (ou massa específica Rice) (Gmm), seguindo a norma ASTM D 2041-00. As amostras
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foram compactadas em um compactador giratório Superpave (Figura 3.17) com a aplicação de
100 giros a uma pressão de 600 kPa.

Figura 3.17. Compactador giratório do tipo Superpave empregado neste estudo.

As amostras compactadas foram pesadas em três condições diferentes, a saber: seca,
submersa em água e saturada de superfície seca. Tais medidas foram usadas para a determinação
da massa específica aparente (Gmb) das misturas, seguindo a norma AASHTO T 166-05. A partir
da Gmm e da Gmb, o teor de vazios (air voids, Vv) foi calculado para cada teor de ligante através
da Equação 3.15:

Vv =

Gmm – Gmb
Gmm
[3.15]

O teor de ligante de projeto escolhido foi aquele que correspondeu a um Vv de 4%. Outros
parâmetros volumétricos também foram determinados, seguindo recomendações da metodologia
Superpave. Tais parâmetros foram: vazios no agregado mineral (voids in the mineral aggregate,
VMA), relação betume/vazios (voids filled with asphalt, VFA) e proporção pó/asfalto (dust-tobinder ratio, D/B). A Tabela 3.8 mostra os limites estabelecidos pela metodologia Superpave
para misturas asfátlicas, de acordo com o seu tamanho máximo nominal (TMN) e com o volume
de tráfego a que serão submetidas no campo.
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Tabela 3.8. Limites de VMA e VFA para misturas Superpave (AASHTO M323, 2013).
TMN (mm)
Tráfego para 20 Anos
VFA (%) 9,5 12,5 19,0 25,4 37,0
(em Milhões de ESAL*)
VMA (%)
< 0,3

70-80

0,3 a < 3,0

65-78

3,0 a < 10,0

65-75

10,0 a < 30,0

65-75

> 30,0

65-75

> 15 > 14 > 13 > 12 > 11

* Equivalent Single Axle Load

Por fim, novos corpos de prova foram compactados no teor ótimo de ligante até o número
de giros Nmáximo (160 giros) para a determinação do chamado %Gmm @ Nmax (percent
theoretical maximum specific gravity @ Nmaximum). Tal propriedade pode ser entendida como
uma estimativa do grau de densificação da mistura ao final da sua vida de serviço. De acordo
com a metodologia Superpave, o volume de vazios das misturas compactadas no Nmax deve ser
igual ou superior a 2% (%Gmm @ Nmax ≤ 98%) para evitar problemas com susceptibilidade a
deformações permanentes. Das curvas de densificação, também foi determinado o chamado
%Gmm @ Nini (percent theoretical maximum specific gravity @ Ninitial) (Ninitial igual a 8
giros), que dá uma ideia da compactabilidade das misturas. A metodologia Superpave recomenda
um %Gmm @ Nini de no máximo 89%.
Considerando características de projeto de três misturas de concreto asfáltico avaliadas no
trabalho, misturas MAF correspondentes também foram dosadas, seguindo o procedimento
proposto por Sousa et al. (2013), descrito anteriormente. As três MAFs dosadas contiveram as
seguintes proporções de pó de pedra e areia: (i) 100% de pó de pedra, (ii) 50% de pó de pedra e
50% de areia e (iii) 100% de areia. Os teores de ligante obtidos foram, respectivamente, 8,0%,
8,5% e 8,4%.
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3.4.

ENSAIOS DE COMPORTAMENTO MECÂNICO

Foram realizados ensaios mecânicos para a determinação das seguintes características das
misturas avaliadas nesta pesquisa: módulo de resiliência, módulo dinâmico, flow number,
resistência à tração, resistência à fadiga e energia de fratura. Estes ensaios foram descritos
anteriormente no capítulo 2 e alguns aspectos adicionais relevantes são apresentados a seguir.

3.4.1. Módulo de resiliência

Nesta pesquisa, o procedimento de ensaio padrão do Laboratório de Geotecnia da
COPPE/UFRJ foi adotado. Tal procedimento se baseia na norma ABNT NBR 16018 (2011), que
sugere a aplicação de vários níveis de carga com magnitudes inferiores a 30% da resistência à
tração do material em amostras cilíndricas medindo 100 mm em diâmetro e entre 60 mm e 65 mm
em altura. As amostras de aproximadamente 1.200 g foram fabricadas usando um compactador
giratório da metodologia Superpave com a aplicação de 100 giros em cada corpo de prova. Para o
cálculo do módulo de resiliência, a média de resultados de testes a 25°C de pelo menos três
amostras foi calculada.

3.4.2. Módulo dinâmico uniaxial

O ensaio de módulo dinâmico foi realizado em corpos de prova cilíndricos medindo 100
mm em diâmetro e 150 mm em espessura, seguindo especificações da norma AASHTO T342. Os
corpos de prova foram inicialmente fabricados usando um compactador giratório da metodologia
Superpave e mediram 150 mm em diâmetro e 170 mm em altura. Durante a fabricação, seguiu-se
um procedimento por tentativa e erro para a determinação da massa de mistura solta necessária
para gerar amostras com volume de vazios de 8,5%. As amostras fabricadas no compactador
giratório foram, então, serradas nas suas extremidades e tiveram o núcleo extraído, como mostrado
na Figura 3.18, para gerar as amostras de ensaio, que mediram 100 mm em diâmetro e 150 mm
em espessura e possuíram 7,0% ± 0,5% de vazios. A Tabela 3.9 mostra os teores de vazios dos
corpos de prova usados nos testes de módulo dinâmico. Cada valor corresponde à média de três
réplicas que foram testadas. Além disso, a tabela também indica os desvios-padrões obtidos para
os volumes de vazios de cada conjunto de três réplicas e o número médio de giros necessário para
a fabricação de amostras com volume interno de vazios de 7,0% ± 0,5%.
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Os ensaios foram conduzidos em seis frequências (0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 Hz) e em
cinco temperaturas (-10,0; 4,4; 21,1; 37,8; 54,0°C). Para a realização dos ensaios, foi utilizada
uma prensa hidráulica servo-controlada, instalada no Laboratório de Pavimentos da
COPPE/UFRJ. Durante os testes, aplicou-se um carregamento compressivo cíclico do tipo
haversine. A magnitude do carregamento foi ajustada para cada combinação de frequência e
temperatura para que a deformação na região central das amostras ficasse entre 50 e 100 𝜇𝜀. Estas
deformações foram calculadas a partir de medidas de deslocamento obtidas por três LVDT´s
localizados na região central das amostras. Os pontos metálicos usados para fixar os LVDT´s nos
corpos de prova foram posicionados de tal forma a distanciarem-se de 100 mm entre si. Os
LVDT´s distanciaram-se de 120o. A Figura 3.20 ilustra o posicionamento dos LVDT´s em uma
amostra pronta para ser testada. Para calcular a deformação na região central das amostras, a
média das medidas de deslocamento obtidas pelos três LVDT´s foi calculada e dividida por 100
mm.
Para o cálculo do módulo dinâmico, a magnitude da carga cíclica aplicada nos testes
uniaxiais foi dividida pela área da seção transversal das amostras de 100 mm de diâmetro e a
tensão resultante foi dividida pela magnitude de deformação cíclica obtida a partir das medidas
de deslocamento pelos LVDT´s.
Com os valores de modulo dinâmico para cada uma das trinta combinações de frequência
e temperatura, o princípio da superposição tempo-temperatura foi adotado para obter curvas
mestras representativas de cada mistura avaliada, como ilustrado na Figura 3.19.

Figura 3.18. Corpo de prova extraído para ensaio de módulo dinâmico.

62

Módulo Dinâmico (MPa)

54,0°C

1,E+05

37,4°C

21,1°C

4,4°C

-10,0°C

Tref = 21,1°C
1,E+04

1,E+03

1,E+02
1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

Frequência (Hz)

Módulo Dinâmico (MPa)

54,0°C

37,4°C

21,1°C

4,4°C

-10,0°C

1,E+05

1,E+04

1,E+03

1,E+02
1,E-05

1,E-03

1,E-01

1,E+01

1,E+03

1,E+05

1,E+07

Frequência Reduzida (Hz)
Figura 3.19. Exemplo de construção de uma curva mestra de mistura asfáltica.
Tabela 3.9. Volume de vazios dos corpos de prova usados nos ensaios de módulo dinâmico e
correspondentes números de giros usados nas suas fabricações.
Número

Volume Médio de

Desvio Padrão

Vazios (%)

(%)

Brita Lamelar

6,66

0,18

18

Brita Cúbica

6,84

0,31

20

75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado

7,07

0,51

17

50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado

6,84

0,57

13

25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado

6,73

0,30

9

Seixo Rolado

6,93

0,24

6

Mistura
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Médio de
Giros

Figura 3.20. Corpo de prova instrumentado para ensaio de módulo dinâmico.

3.4.3. Flow number

Para os testes de flow number, amostras medindo 100 mm em diâmetro e aproximadamente
150 mm em altura foram fabricadas com um compactador giratório da metodologia Superpave
com volume de vazios de 7,0 ± 0,5%. Nota-se que seguindo recomendações de (ROBINETTE e
WILLIAMS, 2006), os corpos de prova foram compactados na geometria de ensaio, sem extração
dos seus núcleos ou serragem dos seus extremos, como mostrado na Figura 3.21. A Tabela 3.10
mostra os teores de vazios dos corpos de prova usados nos testes de flow number. Cada valor
corresponde à média de três réplicas que foram testadas. Além disso, a tabela também indica os
desvios-padrões obtidos para os volumes de vazios de cada conjunto de três réplicas e o número
médio de giros necessário para a fabricação de amostras com volume de vazios de 7,0% ± 0,5%.
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Tabela 3.10. Volume de vazios dos corpos de prova usados nos ensaios de flow number e
correspondentes números de giros usados nas suas fabricações.
Número

Volume Médio

Desvio

de Vazios (%)

Padrão (%)

Brita Lamelar

7,15

0,24

28

Brita Cúbica

7,19

0,17

30

75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado

7,19

0,13

27

50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado

7,19

0,29

22

25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado

6,84

0,51

18

Seixo Rolado

7,33

0,09

12

Mistura

Médio de
Giros

Figura 3.21. Corpos de prova preparados para o ensaio de flow number.

Durante os testes, amostras cilíndricas de misturas asfálticas condicionadas à temperatura
de 60°C foram submetidas a carregamentos compressivos cíclicos uniaxiais, de 204 kPa de
magnitude, sendo cada ciclo composto por um pulso de 0,1 s seguido por um repouso de 0,9 s. Os
deslocamentos verticais resultantes foram monitorados por dois LVDTs montados na superfície
das amostras (WITCZAK et al., 2002; NASCIMENTO, 2008).
Durante o ensaio, calculou-se a deformação plástica acumulada em cada ciclo de carga
usando a Equação 3.16. Gráficos de deformação plástica por número de ciclos revelaram três zonas
distintas, ou seja, zonas primária, secundária e terciária. O ponto de fluência plástica foi definido
na transição entre as zonas secundária e terciária destes gráficos. Este ponto é comumente chamado
de flow number.

𝜀𝑝 =
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𝛥𝐿
𝐺𝐿

[3.16]
Onde:
εp:

deformação plástica acumulada em um ciclo N, 𝜇𝜀;

ΔL:

deslocamento axial coletado ao final de cada ciclo de carga, mm;

GL:

comprimento de medida do deslocamento, mm.

O flow number está associado ao ciclo onde a taxa de deformação plástica é mínima. A
partir deste ciclo, o corpo de prova entra na zona terciária, passando a sofrer cisalhamento a volume
constante (WITZACK et al., 2002). A Figura 3.22 evidencia a correspondência entre o início da
zona terciária de deformação plástica e o ponto de taxa de deformação plástica mínima, que é

Deformação Plástica

1,0E-01

Taxa de Deformação

Flow Number

1,6E-03
1,2E-03

1,0E-02
8,0E-04
1,0E-03
4,0E-04
1,0E-04

Taxa de Deformação (ε/Ciclo)

Deformação Plástica (με)

usado para definir o ciclo de flow number.

0,0E+00
1

10

100

1000

Ciclos (N)
Figura 3.22. Deformação plástica e taxa de deformação ao longo do ensaio de flow number.

O procedimento de cálculo da taxa de deformação na zona secundária (b) seguiu as
recomendações de Nascimento (2008). De acordo com Nascimento (2008), a taxa b pode ser obtida
da curva de deformação plástica por número de ciclos e corresponde à inclinação de uma reta que
passa pelo gráfico no ciclo 10 e no ciclo de flow number. Definiu-se o décimo ciclo como ponto
inicial desta reta devido à observação de que ele tipicamente está inserido no começo da zona
secundária. Já o ciclo de flow number foi escolhido por ser o limite teórico entre as zonas
secundária e terciária. Com isso, a taxa b pode ser obtida usando a Equação 3.17.
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𝑏=

𝜀𝑝 𝐹𝑁 − 𝜀𝑝10
𝐹𝑁 − 10
[3.17]

Onde:
b:

taxa de deformação na zona secundária, 𝜇𝜀/ciclo;

εpFN:

deformação plástica no ciclo de flow number, 𝜇𝜀;

εp10:

deformação plástica no ciclo 10, 𝜇𝜀;

FN:

flow number, ciclo.

A Figura 2.23 mostra um corpo de prova desta pesquisa antes e depois de testado para a
determinação do flow number e ilustra a acentuada deformação radial plástica ocasionada pelo
carregamento.

Figura 3.23. Corpo de prova antes e depois do ensaio de flow number a 60°C e 7% de Vv.

3.4.4. Resistência à tração

O procedimento do ensaio de resistência à tração é descrito nas normas ABNT NBR 15087
e DNIT 136/10 - ME. O ensaio se dá pela aplicação de um esforço compressivo no plano
diametral vertical de corpos de prova cilíndricos medindo 10 mm em diâmetro e entre 60 mm e
70 mm em altura, na taxa de 0,8 ± 0,1 mm/s. Tal deformação gera tensões de tração
perpendiculares a este diâmetro, que levam as amostras à ruptura. A resistência a esta ruptura é
conhecida por resistência à tração indireta. Para o cálculo da resistência à tração, o pico de carga
resultante da aplicação do deslocamento diametral foi determinado durante os ensaios.
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3.4.5. Resistência ao dano por fadiga

No Brasil, os ensaios de fadiga são tipicamente realizados à tensão e temperatura
controladas, usando o mesmo equipamento do teste de módulo de resiliência. Ciclos de carga são
aplicados em uma frequência de 1 Hz (carregamento de 0,1 s e repouso de 0,9 s) em testes de
tração indireta em amostras medindo 10 mm em diâmetro e entre 35 mm e 70 mm em altura. A
amplitude da carga para uma tensão de tração específica é mantida constante durante o teste até a
ruptura do corpo de prova.
Neste trabalho, a magnitude da carga aplicada variou entre 10% e 35% da resistência à
tração das misturas. A ruptura total dos corpos de prova foi usada como critério para a
determinação dos ciclos de fadiga em cada ensaio. Foram usados dois corpos de prova em cada
um dos cinco níveis de tensão (10%, 15%, 20%, 30% e 35% da resistência à tração) avaliados.

3.4.6. Fratura por compressão diametral com carregamento monotônico

Para o teste de energia de fratura, amostras de 150 mm em diâmetro e aproximadamente
115 mm em espessura foram fabricadas em um compactador giratório da metodologia Superpave
e tiveram seus núcleos extraídos e as extremidades serradas para gerar amostras medindo 100 mm
em diâmetro e 38 mm em espessura, como mostrado na Figura 3.24.
A Tabela 3.11 mostra os teores de vazios dos corpos de prova usados nos testes de energia
de fratura por compressão diametral. Cada valor corresponde à média de três réplicas que foram
testadas. Além disso, a tabela também indica os desvios-padrões obtidos para os volumes de vazios
de cada conjunto de três réplicas e o número médio de giros necessário para a fabricação de
amostras com volume interno de vazios de 7,0% ± 0,5%.
Depois do processo de fabricação, quatro pinos metálicos circulares foram fixados em cada
lado das amostras para o posicionamento de sensores de deslocamento em formato de cruz, como
mostrado na Figura 3.25. A distância entre cada par de pinos foi de 25,4 mm.
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Figura 3.24. Corpos de prova para ensaio de energia de fratura por tração indireta.

Tabela 3.11. Volume de vazios dos corpos de prova usados nos ensaios de energia de fratura e
correspondentes números de giros usados nas suas fabricações.

Mistura

Volume Médio
de Vazios (%)

Desvio

Número

Padrão

Médio de

(%)

Giros

Brita Lamelar

6,65

0,35

17

Brita Cúbica

6,70

0,38

15

75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado

6,78

0,30

14

50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado

6,80

0,22

12

25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado

6,78

0,26

10

Seixo Rolado

6,82

0,36

10

Durante os testes, um deslocamento compressivo diametral na taxa de 50 mm/min foi
aplicado no topo das amostras e deslocamentos verticais e horizontais foram monitorados pelos
sensores em formato de cruz. Estes deslocamentos foram usados no cálculo da deformação no
centro da amostra usando a Equação 3.18, derivada por Kim et al. (2002).
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Figura 3.25. Configuração de um ensaio de energia de fratura por compressão diametral deste
estudo.

𝜀𝑥=0 (𝑡) = 𝑈(𝑡) (

(𝛾1 + 𝜈𝛾2 )
)
(𝛾3 + 𝜈𝛾4 )
[3.18]

Onde:
𝜀𝑥=0 (𝑡):

deformação no centro da amostra;

U(t):

deslocamento horizontal medido pelos LVDT’s, m;

𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4: parâmetros definidos na Tabela 3.12;
𝜈:

coeficiente de Poisson.

Tabela 3.12. Parâmetros da equação 3.17 (KIM et al., 2002).
Diâmetro do

Distância

Corpo de Prova

Entre

(mm)

Sensores (mm)

100

γ1

γ2

γ3

γ4

25,4

12,400

37,700

0,291

0,908

100

50,8

12,400

37,700

0,471

1,570

150

25,4

8,480

27,600

0,207

0,634

150

50,8

8,480

27,600

0,378

1,180

150

76,2

8,480

27,600

0,478

1,590
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Da Tabela 3.12, nota-se que os parâmetros γ1 ,γ2 ,γ3 ,γ4 são relacionados ao diâmetro
das amostras e ao comprimento do braço de medida dos LVDTs. Neste estudo, os parâmetros
usados foram, portanto,γ1 = 12,400,γ2 = 37,700,γ3 = 0,291 e γ4 = 0,908, devido às dimensões
do corpo de prova e distância entre sensores utilizadas nesta pesquisa.
A tensão no centro das amostras pode ser calculada de acordo com a Equação 3.18,
desenvolvida por Hondros (1959).
𝜎𝑥=0 (𝑡) =

2𝑃(𝑡)
𝜋𝑡𝑑
[3.18]

Onde:
𝜎𝑥=0 (𝑡):

tensão no centro da amostra, Pa;

P(t):

força aplicada, N;

t:

espessura da amostra, m;

d:

diâmetro da amostra, m.

Os valores de 𝜎𝑥=0 e 𝜀𝑥=0 (𝑡) foram plotados em curvas de tensão-deformação e a energia
de fratura foi definida como a área abaixo destas curvas até o pico de tensão (KIM et al., 2002),
como se observa na Figura 3.26.

2,5E+06

Tensão (Pa)

2,0E+06
Energia de fratura (área
1,5E+06

abaixo da curva até o pico de
tensão)

1,0E+06
5,0E+05
0,0E+00
0,0E+00

5,0E-03

1,0E-02

1,5E-02

2,0E-02

Deformação
Figura 3.26. Curva tensão - deformação de um ensaio de energia de fratura deste estudo.
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3.4.7. Ensaios com Matrizes de Agregados Finos
Para avaliar os efeitos de características de agregados miúdos no comportamento mecânico
de misturas MAFs, amostras cilíndricas foram testadas no DSR. Durante o processo de fabricação
das amostras, ligante asfáltico no teor de projeto previamente determinado foi misturado com
agregados no equipamento mostrado na Figura 3.16.
Os agregados miúdos e ligante utilizados foram os mesmos usados nas composições das
seis misturas de CBUQ avaliadas na pesquisa. Três misturas MAF foram dosadas de acordo com
o projeto das seguintes misturas de CBUQ: 100% de brita, 50% de brita e 50% de seixo rolado, e
100% de seixo rolado.
As amostras de misturas soltas foram envelhecidas em estufa por duas horas e compactadas
logo em seguida usando o CGS mostrado na Figura 3.17 para produzir cilindros medindo 50 mm
em altura e 150 mm em diâmetro. A massa de material foi ajustada para que as amostras tivessem
entre 3,5% e 4,5% de vazios. Como ilustrado na Figura 3.27, amostras medindo 50 mm em altura
e 12 mm em diâmetro foram extraídas dos corpos de prova fabricados no CGS usando uma sonda
rotativa.
Nota-se que foram necessárias a fabricação e adaptação de brocas especiais para
possibilitar o processo de extração de amostras, que deve ser realizado com a aplicação contínua
de água fria para evitar o aquecimento excessivo das amostras durante o processo.

Figura 3.27. Corpos de prova de MAF extraídos nesta pesquisa.

Seguindo o processo de fabricação, as amostras foram testadas no DSR. Antes dos testes,
pratos metálicos de 12 mm em diâmetro foram colados às extremidades das amostras e acoplados
ao equipamento, como mostrado na Figura 3.28.
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O primeiro ensaio realizado com amostras de MAF foi uma varredura de frequência para
a caracterização de curvas mestras de módulo de cisalhamento dinâmico. Nos testes, um
carregamento torsional e cíclico do tipo haversine foi aplicado. A amplitude de deformação do
carregamento cíclico, de 0,004%, foi previamente determinada a partir de ensaios de varredura de
deformação e considerada pequena o suficiente para garantir a linearidade do comportamento
viscoelástico do material.
Durante os ensaios de varredura de frequência, as amostras foram testadas nas temperaturas
5, 15, 25, 35 e 50°C, com frequências variando entre 0,01 e 25,00 Hz. O princípio da superposição
tempo-temperatura foi adotado para gerar curvas mestras de módulo de cisalhamento dinâmico,
que é definido como a razão entre as amplitudes de tensão e deformação cíclicas.

Figura 3.28. Corpo de prova acoplado ao DSR e pronto para ser ensaiado nesta pesquisa.

Além da varredura de frequência, foram realizados ensaios de multiple stress creep and
recovery (MSCR) para a avaliação dos efeitos das características dos agregados na resistência das
misturas a deformações permanentes. Por simplicidade, optou-se por seguir o mesmo
procedimento e usar os mesmos níveis de carregamento recomendados para testes com ligantes na
norma AASHTO TP 70. Estudos adicionais são recomendados para a determinação de níveis de
carga e para a definição de critérios de aceitação adequados para misturas MAF nos testes de
MSCR.
Durante os testes, que foram conduzidos a 70oC, temperatura alta do grau PG do ligante,
foram aplicados dez ciclos de carregamento torsional com pulsos de 0,1 kPa por 1 s seguidos de
períodos de descanso de 9 s. A amplitude da carga foi, então, aumentada a 3,2 kPa e novos 10
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ciclos de carregamento e repouso foram aplicados. A Figura 3.29 ilustra o carregamento aplicado
nos testes de MSCR.
Dos resultados dos ensaios de MSCR, foram calculadas a porcentagem de recuperação das
deformações e a compliância não recuperável (Jnr) das amostras, seguindo o procedimento de
cálculo descrito na norma AASHTO TP 70 para testes com ligante asfáltico.
4000
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Figura 3.29. Tensão de cisalhamento aplicada durante o ensaio de MSCR nesta pesquisa.
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4. RESULTADOS

4.1.

LIGANTE ASFÁLTICO

Como mencionado, o CAP 30/45 usado nesta pesquisa foi classificado de acordo com a
metodologia Superpave em um ligante com grau PG 70-16 S. A Tabela 4.1 mostra os resultados
obtidos para os diferentes parâmetros avaliados, além das normas cujos procedimentos foram
seguidos, as temperaturas em que os testes foram realizados e os critérios estabelecidos pelas
normas para os diferentes parâmetros medidos. Na tabela, |G*|, 𝛿, Jnr

3,2

e Jnrdiff correspondem,

respectivamente, ao módulo de cisalhamento dinâmico, ao ângulo de fase, à compliância não
recuperável para um nível de tensão aplicada do tipo degrau de 3,2 kPa e à diferença percentual
entre Jnr 3,2 e Jnr 0,1, que é a compliância não recuperável para um nível de tensão aplicada do tipo
degrau de 0,1 kPa. Jnr diff pode ser calculada pela Equação 4.1.

𝐽

𝐽
−𝐽
𝑛𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑓= 𝑛𝑟 3,2 𝑛𝑟 0,1 ∗100
𝐽𝑛𝑟 0,1

[4.1]

É importante notar que a letra "S" que acompanha o grau PG do ligante está relacionada ao
nível de tráfego a que a misturas asfáltica contendo o ligante avaliado deve resistir. De acordo com
a norma AASHTO MP19, quatro níveis de tráfego são usados para classificar os ligantes, ou seja:


S: Standard Grade (Grau Padrão) - volume de tráfego menor do que 10 milhões de
Equivalent Single Axle Loads (ESALs) e velocidade de tráfego maior do que 70 km/h;



H: High Grade (Grau Alto) - volume de tráfego entre 10 e 30 milhões de ESALs ou
velocidade de tráfego baixa (20 a 70 km/h);



V: Very High Grade (Grau Muito Alto) - volume de tráfego maior do que 30 milhões de
ESALs ou tráfego estacionário (< 20 km/h);



E: Extremely High Grade (Grau Extremamente Alto) - volume de tráfego maior do que 30
milhões de ESALs e tráfego estacionário (< 20 km/h) em locais como praças de pedágio ou
instalações portuárias.
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Tabela 4.1. Classificação pela metodologia Superpave do ligante usado neste estudo.
Propriedade
Ponto de Fulgor (oC)

Viscosidade Brookfield
(cP)

|G*|/sen(d) (kPa)

Temperatura
de Teste (oC)
Ligante Original
T 48
Viscosímetro Rotacional

Norma AASHTO

135
T 316
155
170
Dynamic Shear Rheometer (DSR)
64
T 315
70
76

Critério

Medida

> 230 oC

311

< 3.000 cP

430
208
75

> 1,00 kPa

2,28
1,07
0,53

Ligante Envelhecido no Rolling Thin-Film Oven Test (RTFOT) - AASHTO T 240
DSR
|G*|/sen(d) (kPa)

T 315

Variação de Massa (%)

T 240

64
70
76
-

MSCR - Jnr 3,2

TP 70

70

5,63
2,20
1,21
0,05

> 2,20 kPa
< 1,0%
S [2,0 < Jnr 3,2 < 4,0]
H [1,0 < Jnr 3,2 < 2,0]

3,9

V [0,5 < Jnr 3,2 < 1,0]
E [0,0 < Jnr 3,2 < 0,5]

MSCR - Jnr diff (%)

TP 70

70

< 75,00%

72,6

Ligante Envelhecido no RTFOT + Pressure Aging Vessel (PAV) - AASHTO R 28
DSR
|G*|sen(d) (kPa)

Módulo de Rigidez
(MPa)

Coeficiente Angular

25
28
T 315
31
34
Bending Beam Rheometer (BBR)
-6
T 313
-12
-18
-6
T 313
-12
-18

< 5.000 kPa

S < 300 MPa

m > 0,300

9.431
7.036
3.833
3.084
99
194
450
0,401
0,293
0,257

Além da classificação por desempenho do ligante, testes em temperaturas adicionais foram
realizados no viscosímetro rotacional para a determinação das faixas de temperaturas de usinagem
e de compactação, como mostrado na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2. Temperaturas de usinagem e compactação do ligante.

Limite Inferior
Limite Superior

Limite Inferior
Limite Inferior

4.2.

Usinagem
Viscosidade (Pa.s)
0,19
0,15
Compactação
Viscosidade (Pa.s)
0,31
0,25

Temperatura (°C)
153,5
159,2
Temperatura (°C)
141,5
146,8

AGREGADOS

4.2.1. Massa específica e absorção
A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos de massas específicas real e aparente, 𝐺𝑠𝑎 e
𝐺𝑠𝑏 , respectivamente, e absorção para os diferentes agregados usados neste estudo. Da tabela,
observa-se que os agregados britados apresentaram massas específicas mais elevadas do que o
seixo rolado e o pó de pedra apresentou massa específica mais elevada do que a areia. Por outro
lado, o seixo rolado teve maior capacidade de absorção do que as britas. Já a areia apresentou
absorção um pouco inferior à do pó de pedra.

Tabela 4.3. Massa específica e absorção dos agregados.
Propriedade

Brita 1

Brita 0

Gsa
Gse
Gsb
Absorção (%)

2,754
2,729
2,703
0,690

2,757
2,709
2,661
1,310

Pó de Pedra Seixo Rolado
2,761
2,730
2,699
0,835

2,648
2,601
2,554
1,396

Areia
2,647
2,621
2,595
0,759

4.2.2. Angularidade do agregado miúdo (FAA)

A Tabela 4.4 indica que o pó de pedra é mais angular do que a areia, como esperado. Além
disso, a combinação de pó de pedra com areia, presente em algumas misturas avaliadas neste
estudo, resultou em valores intermediários de FAA. A Figura 4.1 ilustra mais claramente a
tendência linear de crescimento de FAA à medida em que mais pó de pedra é usado na composição
da parte fina das misturas.
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A Tabela 4.4 também mostra que todas as combinações de agregados apresentaram valores
de FAA superiores a 45%, o que está de acordo com o especificado pela metodologia Superpave
para o volume de tráfego que as misturas contendo o ligante PG 70 - 16 S devem resistir, ou seja,
até 10 milhões de ESALs. Em teoria, isto indica que os agregados miúdos usados na composição
das seis misturas deste estudo não devem contribuir para o acúmulo de deformações permanentes.
Tabela 4.4. Angularidade do agregado miúdo.
Agregado

FAA
49,2
48,2
47,6
46,9
46,5

Pó de Pedra
75% Pó de Pedra e 25% Areia
50% Pó de Pedra e 50% Areia
25% Pó de Pedra e 75% Areia
Areia

Critério

> 45,0%

50,0

FAA (%)

49,0

y = 0,0267x + 46,342
R² = 0,981

48,0
47,0
46,0
45,0
0

25

50

75

100

Teor de Pó de Pedra (%)
Figura 4.1. Relação entre FAA e teor de pó de pedra das misturas de agregados usadas neste
estudo.

4.2.3. Angularidade do agregado graúdo (CAA)

Como indicado na Tabela 4.5, o valor de CAA é significativamente reduzido à medida em
que mais seixo rolado é adicionado à mistura de agregados. Em comparação com os limites
estabelecidos pela norma AASHTO M323 para um volume de tráfego inferior a 10 milhões de
ESALs, mesmo a mistura com apenas 25% de seixo rolado apresentou valores de CAA inferiores
aos mínimos especificados. Isto pode indicar que misturas contendo seixo são susceptíveis ao
acúmulo de deformações permanentes.
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Tabela 4.5. Angularidade do agregado graúdo.

Mistura
Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado
50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado
25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado
Seixo Rolado

Uma ou
Duas ou
Mais Faces
Mais Faces
Critério
Critério
Fraturadas
Fraturadas
(%)
(%)
100
100
100
100
82
79
> 85%
> 80%
65
57
47
36
29
14

Além do ensaio de determinação de CAA especificado pela metodologia Superpave,
também foi realizado alternativamente o ensaio de vazios sem compactação (AASHTO T304). Os
resultados obtidos para as diferentes combinações de agregados usadas na pesquisa são mostrados
na Tabela 4.6 e evidenciam a redução da angularidade à medida em que se usa mais seixo, como
esperado. No entanto, como observado na Figura 4.2, a diferença entre os valores de angularidade
da brita cúbica e do seixo rolado (casos extremos de angularidade) é significativamente menor
entre os resultados do teste alternativo (11%) do que entre os resultados do teste da metodologia
Superpave (71%), o que indica que a escala do teste tradicional da metodologia Superpave é mais
sensível às variações na angularidade das partículas.
A análise da Tabela 4.6 mostra que somente a amostra de seixo rolado não atingiu o mínimo
de 45% proposto por White et al. (2006). Isto pode indicar que misturas contendo seixo são
susceptíveis ao acúmulo de deformações permanentes, mas que misturas compostas por
combinações de seixo e brita podem apresentar desempenho satisfatório.

Tabela 4.6. Angularidade dos agregados graúdos pelo ensaio de vazios sem compactação.
Agregado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado
50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado
25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado
Seixo Rolado

Vazios sem Compactação (%)
50,4
49,9
48,7
47,5
46,0
44,5
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Critério

> 45%

1 Face Frat.

100

2 Faces Frat.

Vazios sem Compact.

CAA (%)
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Teor de Brita (%)
Figura 4.2. Angularidade dos agregados graúdos considerando duas metodologias de
caracterização.

4.2.4. Partículas achatadas e alongadas (F&E)

A Tabela 4.7 apresenta resultados para as diferentes combinações de agregados e a
quantidade máxima permitida pela especificação Superpave (porcentual com relação à massa total
de agregados) de partículas F&E, considerando a relação 5:1. A tabela também apresenta valores
de F&E considerando outras relações entre a maior e a menor dimensões dos agregados, ou seja,
3:1 e 2:1, já que, como mencionado anteriormente, estas proporções têm sido recomendadas por
alguns pesquisadores como mais adequadas do que a 5:1 (BUCHANAN, 2000). Como pode ser
observado na tabela, as proporções 2:1 e 3:1 de fato evidenciaram mais claramente as
características lamelares da brita lamelar do que a proporção 5:1. Enquanto a classificação de
partículas F&E considerando a proporção 5:1 entre as dimensões das partículas indicou a presença
de apenas 1,6% de partículas F&E na amostra de agregados, as proporções 2:1 e 3:1 indicaram a
presença de 51,7% e 20,4% de partículas F&E, respectivamente.
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Tabela 4.7. Resultados de testes de caracterização de partículas achatadas e alongadas.
Mistura
Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado
50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado
25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado
Seixo Rolado

Relação Entre Maior e Menor Dimensões
Critério
5:1
3:1
2:1
1,6%
20,4%
51,7%
0,8%
4,6%
33,4%
< 10,0%
0,8%
4,1%
31,3%
0,8%
3,7%
29,2%
0,9%
3,2%
27,1%
0,9%
2,7%
25,0%

4.2.5. Teor de argila (equivalente de areia)

Como observado na Tabela 4.8, todas as combinações de agregados apresentaram valores
satisfatórios de equivalente de areia, de acordo com a especificação da metodologia Superpave. O
pó de pedra teve o menor valor de equivalente de areia, que aumentou à medida em que se
adicionou areia nas misturas de agregados.

Tabela 4.8. Equivalente de areia dos agregados.
Agregado
Pó de Pedra
75% Pó de Pedra e 25% Areia
50% Pó de Pedra e 50% Areia
25% Pó de Pedra e 75% Areia
Areia

Equivalente
Critério
de areia (%)
71%
73%
> 45,0%
76%
78%
80%

4.2.6. Abrasão Los Angeles

A Tabela 4.9 apresenta os resultados de abrasão Los Angeles para as diferentes
combinações de agregados e os valores máximos especificados pela Prefeitura do Rio de Janeiro
e pela norma DNIT 031/2006 para a aceitação de agregados, ou seja, 55% e 50%, respectivamente.
Nota-se que este limite não é especificado pela metodologia Superpave, mas estabelecido
localmente por cada agência rodoviária. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das agências
adota o valor de 40% como limite (ROBERTS et al., 1996).
Da Tabela 4.9, observa-se que todas as combinações atenderam a especificação da
Prefeitura do Rio de Janeiro, com exceção da mistura contendo somente seixo rolado. Já para o
critério um pouco mais restritivo do DNIT, a mistura com 25% de brita e 75% de seixo também
teve resultado de abrasão um pouco acima do máximo tolerado. Por fim, pode-se observar que a
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resistência à abrasão foi diretamente proporcional ao teor de brita das misturas, como ilustrado na
Figura 4.3. Tanto a brita lamelar quanto a brita cúbica apresentaram valores de perda por abrasão
baixos e semelhantes, o que era esperado já que ambas foram obtidas na mesma pedreira.

Tabela 4.9. Abrasão Los Angeles dos agregados graúdos avaliados na pesquisa.
Mistura

Perda por Abrasão LA (%)

Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado
50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado
25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado
Seixo Rolado

Critério
Prefeitura
DNIT
do Rio

Abrasão
Los Angeles
(%)
20,2
19,7
32,2
41,7
52,1
61,1

< 55,0%

< 50,0%

100
80
y = -0,4104x + 61,857
R² = 0,9968

60
40
20
0
0

25

50

75

100

Teor de Brita (%)
Figura 4.3. Abrasão Los Angeles das combinações de agregados avaliadas no estudo.

4.2.7. Coeficiente de Polimento Acelerado (CPA)

Da Tabela 4.10, pode-se observar que os resultados médios de CPA (quatro réplicas por
mistura) foram bastante semelhantes para todas as combinações de agregados avaliadas neste
trabalho. No entanto, esta semelhança não indica necessariamente que todos os agregados tiveram
o mesmo potencial de retenção de suas propriedades de textura superficial depois de desgastados,
já que os resultados obtidos a partir dos testes com o pêndulo britânico geralmente só se referem
às características das partículas depois do desgaste e não consideram as suas propriedades iniciais,
antes do desgaste.
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Tabela 4.10. Resultados do ensaio de coeficiente de polimento acelerado.
Agregado

CPA
55,6
56,5
56,6
56,7
56,8
56,9

Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita Cúbica e 25% Seixo Rolado
50% Brita Cúbica e 50% Seixo Rolado
25% Brita Cúbica e 75% Seixo Rolado
Seixo Rolado

Critério

> 50,0

Para avaliar o potencial de retenção da textura superficial dos agregados, também foram
realizados ensaios de pêndulo britânico com amostras de agregados não polidos. Como mostrado
na Tabela 4.11, a brita lamelar foi o agregado que apresentou a maior perda de resistência ao atrito
devido ao polimento. A brita cúbica e o seixo rolado, por sua vez, apresentaram valores
semelhantes para este parâmetro, o que pode indicar que o uso de este tipo de seixo não prejudica
significativamente a segurança que o pavimento oferece contra derrapagens.

Tabela 4.11. Medições de resistência ao escorregamento antes e após CPA.

Agregado

Antes do
Polimento
Média

Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado

75,3
73,9
74,5

Desvio
Padrão
4,0
1,3
2,5

Depois do
Polimento
Média
56,5
57,4
57,8

Desvio
Padrão
2,4
2,7
3,8

Diferença
Média
18,9
16,5
16,7

Desvio
Padrão
5,5
1,8
4,6

4.2.8. Ensaios usando o sistema AIMS 2

Os agregados usados na composição das seis misturas desta pesquisa foram analisados no
sistema AIMS 2 para a caracterização de propriedades como forma, angularidade e textura. Os
resultados obtidos para cada agregado são mostrados na Tabela 4.12. Como mencionado
anteriormente, o sistema AIMS 2 fornece resultados em forma de distribuições cumulativas para
cada propriedade avaliada. No entanto, o sistema também fornece um valor característico para
cada propriedade, a partir de uma média ponderada dos valores obtidos para os diferentes
tamanhos. Esta média ponderada é o valor apresentado para cada propriedade na Tabela 4.12. É
importante notar que algumas propriedades mostradas na Tabela 4.12 são obtidas somente para
agregados graúdos e outras somente para agregados miúdos. Portanto, quando a propriedade se
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referir a agregados miúdos, onde lê-se "Brita Lamelar" e "Brita Cúbica" na tabela, deve-se ler "Pó
de Pedra" e onde lê-se "Seixo Rolado", deve-se ler "Areia".

Tabela 4.12. Propriedades dos agregados desta pesquisa testados no sistema AIMS 2.
Tamanho
do
Agregado
Miúdo
Miúdo
Graúdo
Graúdo
Graúdo
Graúdo
Graúdo

Propriedade do AIMS 2
Forma 2D
Angularidade do Agregado Miúdo
Angularidade do Agregado Graúdo
F&E 2:1
F&E 3:1
F&E 5:1
Textura
Esfericidade
Angularidade - Textura do Agregado Graúdo
(CAAT)

Brita
Lamelar

Brita
Cúbica
8,25
3.303

Seixo
Rolado

2.931
24,5
8,4
3,3
338
0,72

2.969
14,9
2,6
0,3
347
0,74

7,79
2.789
2.071
11,4
1,1
0,4
120
0,76

4.848

4.956

2.191

O parâmetro Forma 2D quantifica a forma relativa dos agregados miúdos a partir de
imagens bidimensionais das partículas. Para este parâmetro, um círculo perfeito tem valor igual a
0, em uma escala relativa que vai de 0 a 20. Da Tabela 4.12, pode-se observar que o pó de pedra
apresentou valor de Forma 2D ligeiramente maior, o que indica que suas partículas são menos
arredondadas do que as partículas de areia, como esperado.
A angularidade é caracterizada tanto para o agregado miúdo quanto para o agregado graúdo
e mede as variações geométricas nas bordas das partículas a partir de imagens bidimensionais. A
Tabela 4.12 indica que os agregados britados foram mais angulares, tanto para os agregados
graúdos quanto para os miúdos, como esperado.
A escala de angularidade do sistema AIMS 2 abrange um intervalo de 0 a 10000, onde 0
corresponde a um círculo. De acordo com a escala proposta por Masad et al. (2007a) (Figura 2.7),
os agregados avaliados nesta pesquisa podem ser classificados como moderadamente angulares,
sendo os agregados britados mais angulares do que o seixo rolado e a areia, como esperado.
A determinação da proporção de partículas F&E, por sua vez, deu-se a partir de testes com
agregados graúdos somente. A Tabela 4.12 mostra as proporções de partículas F&E para os três
agregados graúdos avaliados na pesquisa, considerando as relações entre a maior e a menor
dimensões das partículas de 2:1, 3:1 e 5:1. Obviamente, a brita lamelar foi o agregado com a maior
proporção de partículas alongadas e achatadas nas três proporções avaliadas. A brita cúbica, por
sua vez, apresentou uma quantidade de partículas F&E maior do que o seixo rolado.
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Como pode ser observado na tabela, assim como no teste da metodologia Superpave, as
proporções 2:1 e 3:1 evidenciaram mais claramente as características lamelares da brita lamelar
do que a proporção 5:1. Enquanto a classificação de partículas F&E considerando a proporção 5:1
entre as dimensões das partículas indicou a presença de apenas 3,3% de partículas F&E na amostra
de agregados, as proporções 2:1 e 3:1 indicaram a presença de 24,5% e 8,4% de partículas F&E,
respectivamente.A textura descreve a suavidade relativa da superfície do agregado graúdo. No
sistema AIMS 2, tal propriedade é caracterizada por valores entre 0 e 1000, tendo uma superfície
lisa e polida um valor de textura igual a 0. Para os agregados analisados, existe uma diferença
significativa, de cerca de três vezes, entre o agregado britado e o seixo rolado, sendo a brita bem
mais rugosa do que o seixo, como era esperado. Os dois agregados britados apresentaram textura
semelhantes, o que era esperado, já que foram provenientes da mesma pedreira.
A esfericidade é medida para o agregado graúdo e descreve a forma tridimensional da
partícula. Sua escala de medidas, com intervalo entre 0 e 1, atribui o valor de 1 para partículas
contendo as mesmas dimensões nas três direções (x, y, z). De acordo com os resultados da Tabela
4.12, o seixo rolado apresenta esfericidade maior do que o agregado britado e este tem esfericidade
maior do que a brita lamelar. No entanto, tais diferenças nos valores de esfericidade não foram
significativas. Castelo Branco et al. (2006) e Bessa et al. (2011) observaram tendência semelhante
de uniformidade nos resultados de esfericidade. De acordo com os pesquisadores, agregados com
geometrias similares devem ter sua esfericidade analisada considerando intervalos de valores, tais
como os fornecidos pelo sistema AIMS 2, e não a partir de valores médios como os apresentados
na Tabela 4.12.
Na Tabela 4.13 e na Figura 4.4 se apresentam as distribuições de esfericidade para os três
agregados graúdos avaliados na pesquisa. Da Tabela 4.13, pode-se observar a diferença na
distribuição da esfericidade, já que o seixo rolado apresenta 33,8% de suas partículas com
esfericidade extrema, enquanto que a brita lamelar só 21,7% das partículas, o que indica uma maior
presença de partículas arredondadas no seixo rolado, do que no agregado britado. Da Figura 4.4,
pode se observar que a curva do seixo rolado se encontra mais à direita, indicando a presença de
partículas mais esféricas, enquanto que a brita lamelar apresenta uma distribuição deslocada à
esquerda, indicando a presença de partículas mais lamelares. A brita cúbica apresenta uma
distribuição de esfericidade intermediária, entre os dois extremos.
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Tabela 4.13. Distribuição de esfericidade medida com o AIMS 2.
Porcentagem de partículas (%)
Seixo rolado
Brita cúbica
Brita lamelar
Categoria Acumulada Categoria Acumulada
Acumulada
Baixa (SP < 0,5)
0,0
0,0
1,2
1,2
2,7
2,7
Moderada (0,5 < SP < 0,6)
3,4
3,4
7,9
9,1
12,2
14,9
Alta (0,6 < SP < 0,8)
62,8
66,2
63,9
73,0
63,3
78,3
Extrema (0,8 < SP < 1,0)
33,8
100,0
27,0
100,0
21,7
100,0
Esfericidade
(Sphericity, SP)

Brita Cúbica

Brita Lamelar

Seixo Rolado

Porcentagem acumulada

100
80
60
40
20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Escala de esfericidade AIMS
Figura 4.4. Distribuição de esfericidade para os agregados da pesquisa.

Finalmente, o valor de angularidade-textura do agregado graúdo (coarse aggregate
angularity texture value - CAAT) é uma combinação dos valores de textura e de angularidade do
agregado em análise, obtido a partir das Equações 4.1 e 4.2. Pode-se observar que as duas britas
avaliadas apresentaram valores semelhantes para esta propriedade, que corresponderam a mais do
que o dobro do valor obtido para o seixo rolado. Isto era esperado, já que os índices de
caracterização individual de angularidade e textura indicaram que as britas foram mais angulares
e mais rugosas do que o seixo.
𝐶𝐴𝐴𝑇 = 10 × 𝑇𝑋 + 0,5 × 𝐺𝐴
[4.1]
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1

𝑛−3

𝐺𝐴 = 𝑛
∑ |𝜃𝑖 − 𝜃𝑖+3 |
− 1 𝑖=1
3
[4.2]
Onde:
TX:

textura;

GA :

gradiente de angularidade;

θ:

ângulo de orientação dos pontos na borda da partícula;

n:

número total de pontos na borda da partícula.

Para completar a caracterização no AIMS 2, foram realizadas medidas das propriedades
antes e após os agregados terem sido submetidos à abrasão para que fosse avaliada a sua
capacidade de manter características de angularidade, forma e textura depois de desgastados.
As Figuras 4.5 e 4.6 mostram resultados de angularidade obtidos para a mistura contendo
brita cúbica nas peneiras 9,5 mm e 12,5 mm, antes e após o desgaste na máquina de abrasão Los
Angeles. Como esperado, a angularidade da brita foi reduzida após a abrasão, já que, durante o
desgaste, os cantos mais angulares das partículas foram polidos, diminuindo o seu valor global de
angularidade. Em média, a redução foi de 17,6%. Também são observados resultados semelhantes
de angularidade antes e após a abrasão para os dois tamanhos de partículas avaliados, ou seja,
partículas retidas nas peneiras 9,5 mm e 12,5 mm.
Para o caso do seixo rolado, diferente do que era esperado, a angularidade após a abrasão
foi maior do que a angularidade antes da abrasão das partículas. A análise visual das partículas de
seixo depois de serem submetidas ao ensaio de abrasão revelou a quebra do material, o que resultou
na criação de quinas na interface entre as novas partículas geradas e no consequente aumento do
índice de angularidade. Isto indica que o ensaio de abrasão Los Angeles pode não ser o mais
adequado para este tipo de análise.
Da análise de características de textura dos agregados mostradas nas Figuras 4.7 e 4.8,
observa-se que as partículas de brita apresentaram valores mais variados do que o seixo. Enquanto
a brita apresentou valores de índice de textura variando entre 70 e 960, o seixo teve variação mais
limitada deste parâmetro, entre 25 e 440. Somente uma medida do índice para o seixo foi maior
do que este limite superior e igual a 650.
A comparação entre os índices de textura dos dois agregados antes e depois de submetidos
ao ensaio de abrasão Los Angeles indica que as alterações mais significativas aconteceram para os
agregados maiores, ou seja, de 12,5 mm. Além disso, para a brita, observou-se uma redução no
índice de textura, especialmente para agregados de 12,5 mm, enquanto que para o seixo, observou87

se uma tendência inversa, ou seja, um aumento do índice de textura. Este aumento inesperado no
índice de textura do seixo pode ser explicado pela observação de quebra de partículas durante os
testes de abrasão, o que resultou na criação de superfícies mais rugosas do que as das partículas
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Figura 4.5. Angularidade antes e depois do ensaio de abrasão Los Angeles (ALA) para a brita
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Figura 4.6. Angularidade antes e depois do ensaio de abrasão Los Angeles (ALA) para o seixo
rolado nas peneiras 9,5 mm e 12,5 mm.
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Figura 4.7. Textura antes e depois do ensaio de abrasão Los Angeles (ALA) para a brita cúbica
nas peneiras 9,5 mm e 12,5 mm.
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Figura 4.8. Textura antes e depois do ensaio de abrasão Los Angeles (ALA) para o seixo rolado
nas peneiras 9,5 mm e 12,5 mm.
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4.3.

DOSAGEM DAS MISTURAS ASFÁLTICAS

A Tabela 4.14 apresenta resultados das propriedades volumétricas obtidas a partir das
dosagens das seis misturas avaliadas neste estudo, além dos limites tolerados para as diferentes
propriedades para um tamanho máximo nominal de 19 mm e volume de tráfego entre 3 e 10
milhões de ESALs, segundo a norma AASHTO M 323.
Como pode-se observar, o teor de projeto de ligante (percent binder, Pb) para todas as
misturas foi o mesmo, ou seja, 4,3%. Este teor gerou volumes de vazios (air voids, Vv) entre 3,6%
e 3,8%. A absorção dos agregados da mistura “Brita Cúbica” foi de 0,82%, enquanto que a
absorção dos agregados da mistura “Seixo Rolado” foi de 0,96%. Portanto, não houve diferença
significativa nas características de absorção dos agregados avaliados na pesquisa, o que pode
ajudar a explicar a obtenção de teores de ligante semelhantes para as misturas.
A Tabela 4.14 também revela que os valores de vazios no agregado mineral (voids in the
mineral aggregate, VMA) ficaram abaixo do limite mínimo para as misturas contendo maiores
quantidades de seixo, ou seja, "Seixo Rolado", "25% Brita - 75% Seixo" e "50% Brita - 50%
Seixo". As misturas contendo maiores proporções de pedra britada, ou seja, "Brita Cúbica",
"Brita Lamelar" e "75% Brita - 25% Seixo", apresentaram VMAs ligeiramente superiores ao
limite mínimo tolerado e maior do que as misturas com maiores quantidades de seixo. Acreditase que estes resultados tenham sido influenciados pela granulometria selecionada na pesquisa,
que é diferente das tipicamente usadas em misturas contendo seixo.
A tendência de obtenção de menores valores de VMA para misturas com agregados
arredondados é amplamente identificada na literatura (COREE e HISLOP, 1998; CHADBOURN
et al., 1999; HISLOP e COREE, 2000; CROSS e PURCELL, 2001). Agregados menos angulares
e mais arredondados tendem a apresentar menos vazios intergranulares por causa do atrito
reduzido entre as suas superfícies geralmente lisas e da ausência de cantos angulares, o que
facilita a compactação dos agregados em arranjos mais densos, reduz o volume de vazios
intergranulares e leva à redução nos valores de VMA (ASCHENBRENER e MACKEAN, 1994).
A menor angularidade e textura menos rugosa do seixo rolado, quantificadas na Tabela 4.12,
contribuíram para a redução no atrito interno entre partículas nas misturas avaliadas no trabalho
e para a consequente redução nos valores de VMA das misturas que contiveram este agregado na
sua composição. Ao se aumentar o teor de brita na composição das misturas, o valor do VMA
também tendeu a aumentar e atingiu o mínimo requerido pela especificação na combinação "75%
Brita - 25% Seixo".
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Outro aspecto importante a observar da Tabela 4.14 é o fato de que as misturas contendo
seixo geralmente apresentaram valores de %Gmm @ Nini (percent theoretical maximum specific
gravity @ Ninitial) ligeiramente superiores ao limite de 89% recomendado pela metodologia
Superpave. Misturas com altos valores de %Gmm @ Nini tendem a ser mais sensíveis durante a
construção e mais instáveis com a abertura ao tráfego de veículos (BERNUCCI et al., 2010).
Os outros parâmetros de dosagem de todas as misturas avaliadas, ou seja, VFA (voids filled
with asphalt), D/B (dust-to-binder ratio) e %Gmm @ Nmax (percent theoretical maximum specific
gravity @ Nmaximum), respeitaram os limites especificados pela metodologia Superpave.
As misturas contendo somente britas apresentaram valores de VFA mais altos do que as
misturas contendo seixo nas suas composições. Entre as misturas compostas de combinações de
seixo rolado e brita, o valor de VFA foi maior para a mistura "75% Brita - 25% Seixo" (71,0%),
mas aparentou ter atingido um mínimo para a mistura "50% Brita - 50% Seixo" (69,5%), já que
o VFA desta mistura foi praticamente igual ao da mistura "25% Brita - 75% Seixo" (69,7%).
Apesar das variações encontradas nos valores de VFA das diferentes misturas avaliadas no
trabalho, o fato destes valores não terem sido tão baixos pode indicar que as espessuras dos filmes
de ligantes foram suficientes para evitar problemas relacionados à durabilidade das misturas.
Já o parâmetro D/B limita a quantidade de material de enchimento presente na mistura.
Este material afeta significativamente o VMA das misturas, que aumenta à medida em que a
quantidade de material fino é reduzida. Valores altos de D/B geralmente indicam que as misturas
terão rigidez elevada. Como mencionado, todas as misturas avaliadas apresentaram valores de
D/B parecidos e satisfatórios.
Por fim, o %Gmm @ Nmax é usado para estimar o grau de densificação das misturas ao final
das suas vidas de serviço e para evitar problemas com susceptibilidade excessiva ao acúmulo de
deformações permanentes. Como observado na Tabela 4.14, as misturas apresentaram valores
bem parecidos e satisfatórios para este parâmetro.
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Tabela 4.14. Propriedades volumétricas das misturas asfálticas dosadas neste estudo.
Propriedade

Pb

Va

VMA

VFA

(%)

(%)

(%)

(%)

Critério

-

4,0 ± 1,0 > 13,0

D/B

%Gmm %Gmm
@ Nini

65,0 -75,0 0,60 - 1,20 < 89,0

@ Nmax

< 98,0

Brita Lamelar

4,3

3,6

13,2

73,0

1,05

87,5

97,5

Brita Cúbica

4,3

3,8

13,3

71,6

1,02

88,7

97,2

75% Brita e 25% Seixo

4,3

3,6

13,0

71,0

1,03

89,1

97,4

50% Brita e 50% Seixo

4,3

3,8

12,6

69,5

1,04

89,0

97,1

25% Brita e 75% Seixo

4,3

3,7

12,2

69,7

1,05

89,8

97,1

Seixo Rolado

4,3

3,8

11,7

67,0

1,06

89,7

97,0

4.4.

ENSAIOS DE COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS MISTURAS ASFÁLTICAS

4.4.1. Modulo de resiliência

Os resultados médios de três réplicas testadas a 25°C são mostrados na Figura 4.9, que
também indica os respectivos desvios padrões. Da figura, pode-se observar que todas as misturas
apresentaram módulos de resiliência semelhantes. A única exceção foi a mistura "50% Brita - 50%
Seixo", que apresentou módulo de resiliência mais baixo do que as outras misturas.
É importante notar que os valores de módulo de resiliência obtidos são mais elevados do que
o esperado. No entanto, nos últimos anos, misturas asfálticas aplicadas em obras do Rio de Janeiro
também têm apresentado valores elevados de rigidez. Além disso, a prática de envelhecimento em
estufa por duas horas adotada na pesquisa e o baixo teor de projeto de ligante usado nas misturas
(4,3%) também podem ter influenciado estes resultados.
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Módulo de Resiliência (MPa)

18.000

13.293

12.765

12.487
13.500

12.183

12.491
10.067

9.000
4.500
0

Figura 4.9. Módulo de resiliência das misturas avaliadas.

4.4.2. Modulo dinâmico uniaxial

Os ensaios de módulo dinâmico uniaxial foram realizados em três corpos de prova para
cada mistura. Os resultados para as seis misturas são mostrados nas Figuras 4.10 a 4.12. Para
permitir uma análise mais clara, os resultados das seis misturas, mostrados na Figura 4.12, foram
separados em dois grupos, ou seja, os resultados das misturas "Brita Lamelar", "Brita Cúbica" e
"Seixo Rolado" são mostrados na Figura 4.10 e os resultados das outras misturas são mostrados
na Figura 4.11.
Da Figura 4.10, observa-se que a mistura "Seixo Rolado" apresentou módulos dinâmicos
inferiores aos das misturas "Brita Cúbica" e "Brita Lamelar" em todo o intervalo de frequências
reduzidas. As britas, por sua vez, apresentaram módulos dinâmicos muito semelhantes, como era
esperado, já que foram obtidas na mesma pedreira. Por outro lado, as misturas compostas por
combinações de brita cúbica e seixo rolado apresentaram módulos dinâmicos muito semelhantes,
como mostrado na Figura 4.11.
Como todas as misturas estudadas na pesquisa tiveram a mesma granulometria e teor de
ligante, as diferenças nos valores de módulo dinâmico observadas nas misturas da Figura 4.10,
mas não nas misturas da Figura 4.11, podem indicar que a presença de material mais cúbico na
composição de misturas contendo brita e seixo rolado gerou um melhor intertravamento das
partículas do que quando só seixo, que é um material mais arredondado, foi usado. Isto pode ter
resultado na redução da deformabilidade das misturas e na consequente elevação de seus
módulos. Esta observação pode ser interpretada como um indício da viabilidade do uso do seixo
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combinado a materiais mais nobres e angulares como a brita cúbica em obras de pavimentação.
No entanto, resultados de outros testes mecânicos devem ser analisados para confirmar esta
hipótese.
Brita Lamelar

Módulo Dinâmico (MPa)

1,0E+05

Brita Cúbica

Seixo Rolado

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02
1,0E-05

1,0E-03

1,0E-01

1,0E+01

1,0E+03

1,0E+05

1,0E+07

Frequência Reduzida (Hz)
Figura 4.10. Curvas mestras de módulo dinâmico a 25°C para as misturas "Brita Lamelar", "Brita

Módulo Dinâmico (MPa)

Cúbica" e "Seixo Rolado".

1,0E+05

75%Brita - 25% Seixo

50%Brita - 50% Seixo

25%Brita - 75% Seixo

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02
1,0E-05

1,0E-03

1,0E-01

1,0E+01

1,0E+03

1,0E+05

1,0E+07

Frequência Reduzida (Hz)
Figura 4.11. Curvas mestras de módulo dinâmico a 25°C para as misturas compostas de
combinações de brita e seixo rolado.
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Módulo Dinâmico (MPa)

1,0E+05

Brita Lamelar

Brita Cúbica

75%Brita - 25% Seixo

50%Brita - 50% Seixo

25%Brita - 75% Seixo

Seixo Rolado

1,0E+04

1,0E+03

1,0E+02
1,0E-05

1,0E-03

1,0E-01

1,0E+01

1,0E+03

1,0E+05

1,0E+07

Frequência Reduzida (Hz)
Figura 4.12. Curvas mestras de módulo dinâmico a 25°C para todas as misturas avaliadas neste
estudo.
O módulo de resiliência é um parâmetro usado para caracterizar o comportamento elástico
(instantâneo e recuperável) das misturas asfálticas. Entretanto, sabe-se que as misturas também
apresentam uma parcela viscosa (dependente do tempo e não-recuperável) no seu comportamento
mecânico. O teste de módulo complexo, em que são determinados o módulo dinâmico e o ângulo
de fase das misturas, por sua vez, permite a caracterização mais adequada do comportamento do
material, pois considera o seu comportamento viscoelástico.
Como o teste de módulo de resiliência tem sido realizado mais frequentemente do que o
teste de módulo complexo, alguns pesquisadores têm buscado encontrar relações entre estas duas
propriedades. Entre as dificuldades encontradas para o estabelecimento desta relação, destaca-se
a diferença nos carregamentos que são aplicados nos dois testes. Enquanto no ensaio de
determinação do módulo de resiliência, um pulso é aplicado por 0,1 s e seguido por um período
de descanso de 0,9 s, no teste de determinação do módulo dinâmico e do ângulo de fase, o
carregamento é contínuo e não são aplicados períodos de descanso entre os ciclos de carga.
Assim, a definição da frequência de carga dos testes de módulo complexo que deve ser usada
para a comparação com os valores de módulo de resiliência não é uma atividade trivial.
Alguns autores têm sugerido que tal comparação deve ser feita considerando o mesmo
tempo de carregamento nos dois ensaios (ARAÚJO et al., 2009). Neste caso, considera-se que o
período do ciclo de carga do teste de módulo de resiliência (0,1 s) corresponde a uma frequência
de 10 Hz no teste de módulo complexo. Ou seja, a frequência é considerada como o inverso do
95

1

período (𝑓 = 𝑡 ). Outros autores, no entanto, têm reportado melhores correlações quando
relações como 𝑓 =

0,1
𝑡

são adotadas (DANIEL e KIM, 1998).

Em um estudo comparativo entre estas relações, Araújo et al. (2009) observaram uma
melhor correlação quando a relação 𝑓 =

0,1
𝑡

foi usada. Assim, esta relação foi adotada para a

comparação entre resultados de teste de módulo de resiliência e módulo dinâmico (magnitude do
módulo complexo) das misturas avaliadas na pesquisa, como mostrado na Tabela 4.15, que
1

também inclui comparações para a relação 𝑓 = 𝑡 . Nota-se que t = 0,1 s em ambos os casos.
Portanto, a Tabela 4.15 apresenta comparações para frequências de 1 Hz e 10 Hz.
Como observado na tabela, quando a relação 𝑓 =

0,1
𝑡

foi usada, os valores de módulo

dinâmico a 1 Hz foram, em média, 35% inferiores aos valores de módulo de resiliência. Por outro
1

lado, quando a relação 𝑓 = 𝑡 foi usada, os módulos dinâmicos a 10 Hz foram, em média, 45%
maiores do que os módulos de resiliência. Estes resultados não permitem que se chegue a
conclusões definitivas, mas indicam que de fato a relação 𝑓 =

1
𝑡

parece não ser a mais apropriada

para o estabelecimento de correlações entre módulos de resiliência e dinâmico. Estudos
adicionais são necessários para a determinação de relações mais apropriadas entre estas
propriedades com base em fundamentação teórica adequada.

Tabela 4.15. Comparação entre |E*| e MR a 25°C para as misturas desta pesquisa.

Mistura

Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita e 25% Seixo
50% Brita e 50% Seixo
25% Brita e 75% Seixo
Seixo Rolado

Módulo
Módulo
Módulo de
Dinâmico |E*|/MR Dinâmico |E*|/MR
Resiliência
@ 1 Hz @ 1 Hz @ 10 Hz @ 10 Hz
(MPa)
(MPa)
(MPa)
12.491
12.487
13.293
10.067
12.183
12.765

11.168
10.058
6.295
8.411
6.004
5.17

0,9
0,8
0,5
0,8
0,5
0,4

20.715
17.269
16.906
18.775
18.41
12.607

1,7
1,4
1,3
1,9
1,5
1,0

4.4.3. Ensaio uniaxial de carga repetida (flow number)

Os resultados do ensaio uniaxial de carga repetida a 60°C, ou seja, o flow number e a taxa
de deformação na zona secundária, parâmetro "b", são indicados na Tabela 4.16. Como pode-se
observar, a mistura "Brita Cúbica" apresentou a maior resistência ao dano por acúmulo de
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deformações permanentes, com maior flow number e menor taxa de acúmulo de deformações na
zona secundária. Esta mistura foi a única que satisfez o critério mínimo de 300 ciclos sugerido
por Nascimento (2008) para misturas que serão submetidas a volumes de tráfego médios. Por
outro lado, a mistura "Seixo Rolado" foi a mais susceptível ao dano por deformações
permanentes, o que está coerente com o observado em campo na região Norte do país onde este
material é utilizado com frequência. O resultado de baixo flow number para a mistura de seixo,
resultante principalmente do menor intertravamento das suas partículas arredondadas e de
superfície lisa, pode também ter sido influenciado pela curva granulométrica selecionada na
pesquisa, que difere das curvas usualmente utilizadas na região Norte para misturas contendo
seixo rolado natural.
A adição de brita cúbica nas misturas contendo seixo gerou um aumento considerável nos
valores de flow number e redução no parâmetro "b", resultando em um comportamento
estatisticamente semelhante ou até melhor do que o da mistura "Brita Lamelar", que é um
agregado usado com frequência em obras no Rio de Janeiro. A análise dos resultados indica que
somente a mistura "25% Brita - 75% Seixo" apresentou comportamento estatisticamente inferior
ao da mistura "Brita Lamelar".
Como comentado, a presença de material mais cúbico e rugoso em misturas com seixo
rolado possivelmente permitiu um melhor intertravamento e atrito interno entre as partículas de
agregados, o que aumentou a resistência das misturas ao acúmulo de deformações permanentes.

Tabela 4.16. Resultados dos ensaios de flow number a 60°C para as misturas deste trabalho.
Flow Number
Mistura
Média

Desvio
Padrão

b (microns/mm)
Média

Desvio
Padrão

Brita Lamelar

203

25

32,3

2,0

Brita Cúbica

340

72

22,0

3,0

75% Brita e 25% Seixo

243

40

31,8

6,7

50% Brita e 50% Seixo

187

67

37,5

10,5

25% Brita e 75% Seixo

153

15

46,7

2,8

Seixo Rolado

107

38

68,9

17,3

4.4.4. Resistência à tração
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A Figura 4.13 apresenta os resultados médios de três amostras do ensaio de resistência à
tração a 25°C para as seis misturas avaliadas e os correspondentes desvios padrões. Da figura,
pode-se observar que a mistura "Brita Lamelar" apresentou um valor de resistência à tração maior
do que as demais misturas. As outras misturas apresentaram valores estatisticamente semelhantes
de resistência à tração, considerando-se os valores médios e os desvios padrões individuais dos
resultados de cada mistura. Estes valores estão coerentes com os valores de resistência à tração

Resistência à Tração (MPa)

tipicamente observados para misturas do Rio de Janeiro com uso do CAP 30/45 mais atual.

4,00
3,00

2,72
2,27

2,48
2,09

2,41

2,52

2,00
1,00
0,00

Figura 4.13. Resistência à tração das misturas avaliadas neste estudo.

4.4.5. Fadiga

A Figura 4.14 e a Tabela 4.17 apresentam resultados médios de três réplicas por mistura
obtidos dos testes de fadiga por compressão diametral a 25°C. Da análise dos resultados, pode-se
observar que as misturas geralmente apresentaram resultados pouco dispersos no espaço log-log,
já que as curvas lineares de regressão apresentaram valores de coeficiente de determinação
superiores a 90%. A única exceção foi a mistura "Brita Lamelar", que apresentou coeficiente de
determinação de 80%.
A comparação entre os resultados mostra que a mistura "Brita Lamelar" apresentou uma vida
de fadiga maior do que as outras misturas para os níveis de tensão avaliados. Já a mistura "Brita
Cúbica" teve vida de fadiga semelhante à da mistura "Seixo Rolado". No entanto, a presença do
seixo aumentou a susceptibilidade aos níveis de tensões aplicados, já que a mistura contendo este
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material apresentou valor de coeficiente "n" cerca de duas vezes maior do que a mistura "Brita
Cúbica". O fato de os módulos de resiliência das misturas terem sido semelhantes permite este tipo
de comparação entre resultados das curvas de fadiga. No entanto, é importante notar que, em outras
situações, o comportamento à fadiga das misturas deveria ser comparado considerando
características de toda a estrutura do pavimento e das relações modulares entre as suas camadas.
As misturas compostas de combinações de brita cúbica e seixo rolado, por sua vez,
apresentaram resultados variáveis. A mistura "25% Brita - 75% Seixo" teve características
semelhantes às da mistura "Seixo Rolado", tanto para o parâmetro "K" quanto para o "n". Os
valores de "n" das outras duas misturas, ou seja, "75% Brita - 25% Seixo" e "50% Brita - 50%
Seixo", também foram semelhantes aos da mistura "Seixo Rolado", o que indica que estas misturas
tiveram susceptibilidade semelhante aos níveis de tensão aplicados. Apesar de os parâmetros "K"
das misturas "75% Brita - 25% Seixo" e "50% Brita - 50% Seixo" apresentarem valores
inesperados, a análise dos resultados da Figura 4.14 revela valores de vida de fadiga não muito

Número de Ciclos (log)

distintos para estas duas misturas.

Brita Lamelar
50%Brita - 50% Seixo

1,0E+06

Brita Cúbica
25%Brita - 75% Seixo

75%Brita - 25% Seixo
Seixo Rolado

1,0E+05
1,0E+04
1,0E+03
1,0E+02
0,5

5,0

Diferença de Tensões, Δσ (MPa) (log)
Figura 4.14. Vida de fadiga das misturas avaliadas neste estudo.
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Tabela 4.17. Parâmetros de regressão obtidos das curvas de fadiga.
N = K * (∆σ) - n

Mistura
Brita Lamelar
Brita Cúbica
75% Brita e 25% Seixo
50% Brita e 50% Seixo
25% Brita e 75% Seixo
Seixo Rolado

K

n

R2

70.154
35.857
54.550
20.889
35.064
31.648

3.463
1.812
4.158
3.512
4.048
3.632

0.805
0.969
0.970
0.908
0.981
0.973

4.4.6. Energia de fratura por compressão diametral.

Os resultados médios de três réplicas por mistura e os respectivos desvios padrões para os
ensaio de energia de fratura por compressão diametral a 20°C são apresentados na Figura 4.15.
Como pode-se observar, diferente dos testes convencionais de resistência à fadiga, nos testes de
determinação de energia de fratura, a mistura "Brita Cúbica" foi a que apresentou maior resistência
ao dano. As misturas contendo combinações de brita e seixo rolado foram capazes de absorver
menos energia antes da fratura do que a mistura contendo somente brita cúbica. No entanto, todas
as misturas contendo seixo apresentaram maior resistência à fratura do que a mistura "Brita
Lamelar", que é usada com frequência em obras do Rio de Janeiro. Além disso, a resistência à
fratura aumentou à medida em que mais brita cúbica foi adicionada às misturas contendo seixo.
Estes resultados combinados a vários outros discutidos até aqui demonstram que o uso de
combinações de brita de boa qualidade com material com características de forma geralmente não
tão desejáveis na pavimentação asfáltica, como é o caso do seixo rolado, pode gerar resultados
semelhantes ou até melhores do que os obtidos para misturas contendo materiais britados mais
lamelares.
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Energia de Fratura (Pa)

16.000

12.000

8.000
13.380
11.420

12.523

12.294

11.595

11.511

4.000

0

Figura 4.15. Energia de fratura a 20°C para as misturas avaliadas neste trabalho.

4.4.7. Ensaios com Matrizes de Agregados Finos

Os resultados de testes de mecânicos de misturas MAF são mostrados nas Figuras 4.16 e
4.17 e na Tabela 4.18. Como mostrado na Figura 4.16, os módulos de cisalhamento dinâmico das
três MAFs avaliadas foram bastante semelhantes, o que indica que as características dos diferentes
agregados miúdos não afetaram a rigidez global das MAFs.
Por outro lado, os resultados obtidos a partir dos testes de MSCR indicam claramente a
influência dos agregados miúdos no desempenho das MAFs. Como observado na Figura 4.17, a
MAF composta de pó de pedra apresentou deformação inferior à da MAF composta de areia. A
mistura contendo 50% de pó de pedra e 50% de areia teve deformação intermediária entre as outras
duas. Além disso, como mostrado na Tabela 4.18, para os dois níveis de tensão avaliados, ou seja,
0,1 e 3,2 kPa, o porcentual de recuperação das deformações diminuiu à medida em que se
acrescentou mais areia à MAF, enquanto que a compliância não recuperável aumentou.
Estes resultados indicam que a presença da areia reduziu a resistência da MAF ao acúmulo
de deformações permanentes. No entanto, faz-se necessário um estudo mais aprofundado para
avaliar se as diferenças observadas são significativas e para a definição de critérios de aceitação
apropriados para estes parâmetros de misturas MAF.
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Módulo de Cisalhamento
Dinâmico (Pa)

Pó-de-Pedra

50% Pó-de-Pedra - 50% Areia

Areia

1,0E+10

1,0E+09

1,0E+08

1,0E+07

1,0E+06
1,0E-05

1,0E-03

1,0E-01

1,0E+01

1,0E+03

Frequência Reduzida (Hz)
Figura 4.16. Curvas mestras de módulo de cisalhamento dinâmico das MAFs.

Tabela 4.18. Resultados do ensaio MSCR para misturas MAF.
MAF

R0,1 (%)

R3,2 (%)

Jnr0,1 (x10-6)

Jnr3,2 (x10-6)

Pó de Pedra
50% Pó de Pedra -50% Areia
Areia

97,8
97,0
95,5

80,8
77,8
75,6

1,1
2,8
5,2

70
110
160

Pó-de-Pedra

50% Pó-de-Pedra - 50% Areia

Areia

Deformação (%)

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

50

100

150

Tempo (s)
Figura 4.17. Deformação das MAFs durante o ensaio de MSCR.
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4.5.

COMPARAÇÕES ENTRE PROPRIEDADES DE FORMA DOS AGREGADOS E
COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS MISTURAS

Como mencionado, um dos objetivos desta pesquisa foi a caracterização de propriedades
de forma e textura de três agregados usados em obras de pavimentação por meio de metodologias
tradicionais e modernas e sua correlação com o comportamento mecânico de misturas asfálticas.
Para isto, nesta seção, os resultados de testes com agregados e de comportamento mecânico de
misturas asfálticas são comparados e correlacionados. Além disso, são apresentadas análises de
custo e tempo de execução dos diferentes ensaios de agregados e da sensibilidade das suas escalas
de medida.

4.5.1. Deformação permanente
A Tabela 4.19 indica os coeficientes de determinação (R2) encontrados a partir da
comparação entre os resultados de diferentes propriedades de agregados obtidos na pesquisa e os
resultados dos testes de flow number. Da tabela, observa-se que as três propriedades dos agregados
que melhor se correlacionaram com os resultados de flow number, ou seja, textura (Figura 4.17),
CAAT (angularidade-textura do agregado graúdo) e angularidade do agregado graúdo, foram
obtidas a partir de ensaios no AIMS 2 e apresentaram coeficiente de determinação igual a 0,84.
Além de indicarem a boa correlação entre propriedades caracterizadas no sistema AIMS 2 e
a resistência de misturas asfálticas ao acúmulo de deformações permanentes, os resultados da
Tabela 4.19 evidenciam a forte relação entre propriedades de textura de agregados graúdos e a sua
resistência a este tipo de dano, como mostrado na Figura 4.18. Este resultado aponta para a
necessidade urgente no país da consideração de propriedades de textura nas especificações de
agregados vigentes, pois, como visto, além de afetarem características funcionais como o conforto
e a segurança ao rolamento, afetam significativamente características estruturais dos pavimentos.
Por fim, as propriedades de agregados graúdos geralmente apresentaram coeficientes de
determinação maiores do que as propriedades de agregados miúdos. A única propriedade de
agregados graúdos que apresentou coeficiente de determinação menor do que os obtidos para as
propriedades de agregados miúdos foi a F&E. Foram observados coeficientes de determinação
baixos para as três razões entre a maior e a menor dimensão de partículas avaliadas, ou seja, 2:1,
3:1 e 5:1, de 0,21, 0,10 e 0,25, respectivamente. No entanto, sabe-se que a quantidade de partículas
F&E está mais relacionada a problemas durante o processo construtivo, já que este tipo de partícula
é menos resistente à fratura durante a compactação das misturas nas obras de pavimentação.
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Figura 4.18. Correlação entre textura medida no AIMS 2 e flow number.

Tabela 4.19. Coeficiente de determinação entre ensaios de caracterização de agregados e flow
number.
Ensaio

R2

AIMS 2 - Textura
AIMS 2 - CAAT
AIMS 2 - Angularidade do Agregado Graúdo
Superpave - CAA (ASTM D5821)
Superpave - Equivalente de Areia (AASHTO T176)
Vazios sem Compactar para Agregado Graúdo
Superpave - FAA (AASHTO T304)
AIMS 2 - Angularidade do Agregado Miúdo
AIMS 2 - Esfericidade
Superpave - F&E 5:1 (ASTM D4791)
F&E 2:1 (ASTM D4791)
F&E 3:1 (ASTM D4791)

0,84
0,84
0,84
0,82
0,79
0,76
0,74
0,54
0,30
0,25
0,21
0,10
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4.5.2. Energia de fratura

Para o estudo da correlação entre propriedades de agregados e resistência ao dano por fadiga,
optou-se pela consideração dos resultados dos testes de energia de fratura pela simplicidade e pela
melhor diferenciação entre os desempenhos das misturas, como mostrado na seção 4.4.
Como observado na Tabela 4.20, os coeficientes de determinação obtidos foram bem
inferiores aos obtidos na comparação das características de agregados com os correspondentes
flow numbers das misturas. Isto era esperado, já que é senso comum na comunidade de pesquisa
em pavimentação asfáltica que a resistência ao dano por fadiga de misturas, representada aqui pela
sua energia de fratura, está mais relacionada com características de ligantes do que de agregados
(FHWA, 2002).
Outra diferença encontrada na comparação entre as Tabelas 4.19 e 4.20 foi a correlação
maior entre a propriedade "Superpave - F&E 5:1" e a energia de fratura das misturas, porém esta
correlação não é tão significativa em comparação com as correlações encontradas com o acúmulo
de deformações permanentes. Seguindo esta propriedade, as características dos agregados
determinadas pelo sistema AIMS 2, ou seja, textura, CAAT, angularidade do agregado graúdo e
esfericidade, foram as que apresentaram melhor correlação com a energia de fratura das misturas.
Além disso, assim como foi observado na avaliação da resistência ao acúmulo de
deformações permanentes, as propriedades de agregados miúdos não se correlacionaram tão bem
com a energia de fratura das misturas quanto as propriedades de agregados graúdos.
Por fim, apesar de não se observar correlação tão forte com a resistência ao dano por fratura
quanto com a resistência ao dano por acúmulo de deformações permanentes, a propriedade textura
também apresentou correlação similar ou mais forte do que a maioria das outras propriedades com
o dano por fratura, o que evidencia novamente a necessidade da sua consideração nas
especificações de propriedades de agregados usados na composição de misturas asfálticas.
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Tabela 4.20. Coeficiente de determinação entre ensaios de caracterização de agregados e energia
de fratura.
Ensaio
Superpave - F&E 5:1 (ASTM D4791)
AIMS 2 - Textura
AIMS 2 - CAAT
AIMS 2 - Angularidade do Agregado Graúdo
AIMS 2 - Esfericidade
Superpave - CAA (ASTM D5821)
Superpave - Equivalente de Areia (AASHTO T176)
Superpave - FAA (AASHTO T304)
Vazios sem Compactar para Agregado Graúdo
AIMS 2 - Angularidade do Agregado Miúdo
F&E 3:1 (ASTM D4791)
F&E 2:1 (ASTM D4791)

R2
0,34
0,31
0,30
0,30
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,07
0,06
0,01

4.6. COMPARAÇÕES ENTRE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS

Nesta seção, resultados obtidos a partir dos ensaios de determinação de propriedades
morfológicas de consenso de agregados especificados pela metodologia Superpave são avaliados
e comparados com medidas obtidas a partir de ensaios alternativos. Os testes avaliados são
angularidade de agregados graúdos e miúdos e características F&E de agregados graúdos. Todos
os ensaios foram realizados pelo mesmo operador para evitar diferenças relacionadas à
reprodutibilidade. Para cada ensaio, foram testadas três réplicas. Para facilitar a interpretação dos
resultados, foram feitas comparações entre as propriedades obtidas para os diferentes agregados
usados na pesquisa, mas não para as suas combinações. Além disso, também foi feita uma análise
comparativa entre custo, tempo de ensaio, simplicidade dos procedimentos e sensibilidade das
escalas dos diferentes testes avaliados.

4.6.1. Angularidade do agregado graúdo

A Tabela 4.21 mostra resultados de angularidade do agregado graúdo e indica que as britas
foram mais angulares do que o seixo nos três ensaios avaliados, como esperado. No entanto,
observa-se que o teste especificado pela metodologia Superpave, ou seja, o de faces fraturadas,
não identificou diferenças entre características de angularidade das duas britas testadas. Isto se
deve ao fato de que o ensaio requer somente a contagem do número de partículas que possuem
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uma ou mais ou duas ou mais faces fraturadas e não quantifica de fato os diferentes níveis de
agudeza dos ângulos nas faces fraturadas das partículas, como faz o sistema AIMS 2.
O ensaio de vazios sem compactar, por sua vez, diferenciou características de angularidade
entre as duas britas avaliadas. No entanto, diferente do que foi obtido a partir das análises dos
resultados do sistema AIMS 2, a brita lamelar apresentou angularidade superior à da brita cúbica.
Nota-se que a medida de angularidade feita por este método é indireta e influenciada por diversas
características das partículas, tais como a angularidade em si, a textura e a forma dos agregados, e
isto pode comprometer a acurácia dos resultados.
Com isso, a medida mais apropriada parece ser a obtida com o sistema AIMS 2, já que,
diferente das outras metodologias, este equipamento quantifica de fato a agudeza dos ângulos das
partículas e dá uma medida direta e objetiva da sua angularidade. Das medidas obtidas pelo sistema
AIMS 2, a brita cúbica apresentou angularidade um pouco maior do que a brita lamelar e as duas
foram mais angulares do que o seixo rolado, como esperado.

Tabela 4.21. Resumo de resultados de angularidade para o agregado graúdo.
Ensaio
Faces Fraturadas (ASTM D5821)

Vazios sem Compactar (AASHTO T326)

AIMS 2

Agregado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado

Média
100
100
29
50,4
49,9
44,5
2.931
2.969
2.071

4.6.2. Angularidade do agregado miúdo

A Tabela 4.22 apresenta resultados de angularidade de agregados miúdos obtidos pelos
dois métodos avaliados na pesquisa. Nos dois casos, o pó de pedra apresentou maior angularidade
do que a areia, que foi o agregado miúdo usado nas misturas contendo seixo rolado. No entanto, a
relação entre as medidas de angularidade dos dois agregados foi muito maior quando os resultados
do sistema AIMS 2 foram comparados, ou seja, 27% de diferença, do que quando os resultados
obtidos pelo teste da norma AASHTO T304 foram avaliados, quando uma diferença de apenas 5%
entre os resultados foi observada. Apesar desta análise não ser suficiente para se chegar a
conclusões definitivas, acredita-se que a diferença entre as angularidades do pó de pedra e da areia
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deve ser maior do que os 5% obtidos a partir do teste da especificação Superpave. Testes adicionais
são necessários para reforçar esta hipótese.
Além disso, assim como o teste de determinação indireta de angularidade de agregados
graúdos a partir do teste de vazios sem compactar, os resultados do ensaio da norma AASHTO
T304 são influenciados por outras características de agregados, além da angularidade em si.
Enquanto isso, as medidas obtidas a partir do sistema AIMS 2 são mais objetivas e diretas e podem
ser mais representativas das características reais dos agregados.

Tabela 4.22. Resumo de resultados de angularidade para o agregado miúdo.
Ensaio
Superpave - FAA (AASHTO T304)
AIMS 2

Agregado

Média

Pó de Pedra
Areia
Pó de Pedra
Areia

49,2
46,5
3.546
2.789

4.6.3. Partículas achatadas e alongadas

A Tabela 4.23 apresenta resultados de caracterização de partículas achatadas e alongadas
obtidas pelos dois métodos avaliados na pesquisa. Da tabela, observa-se que em todos os casos a
brita lamelar foi caracterizada como o agregado que conteve maiores quantidades de partículas
achatadas e alongadas, como esperado. No entanto, a análise da tabela também revela que o teste
recomendado pela metodologia Superpave foi o que menos evidenciou as diferenças entre
características F&E da brita lamelar e do seixo rolado. A razão entre as quantidades de partículas
F&E determinadas por estes dois materiais foi igual a 1,8, enquanto que a razão entre as medidas
correspondentes obtidas de análises no AIMS 2 foi igual a 8,3. Além disso, a tabela mostra uma
grande equivalência entre as medidas obtidas pelo equipamento da norma ASTM D4791 e pelo
sistema AIMS 2 quando as razões 2:1 e 3:1 foram avaliadas. Como visto na tabela, ambas
metodologias indicaram que a quantidade de partículas F&E de brita lamelar foi 2,1 vezes maior
do que a quantidade de partículas F&E de seixo rolado, considerando a razão 2:1 entre as
dimensões dos agregados. O mesmo aconteceu para a razão 3:1, para a qual a quantidade de
partículas F&E de brita lamelar foi 7,6 vezes maior do que a de seixo rolado.
Como mencionado anteriormente, diversos autores apontam para a necessidade do uso de
outras relações entre a maior e a menor dimensões de partículas para a definição de suas
características F&E. Prowell et al. (2005), por exemplo, alertaram para a insensibilidade do ensaio
de partículas F&E quando a razão dimensional especificada pela metodologia Superpave de 5:1 é
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adotada. Buchanan (2000) e Gouveia e Fernandes Jr. (2006) sugeriram que a razão 3:1 é mais
adequada do que a 5:1. Os resultados da Tabela 4.23 estão de acordo com esta proposição e
indicam que o teste da norma ASTM D4791 pode apresentar resultados mais representativos se
outras razões, como 2:1 ou 3:1, forem adotadas.

Tabela 4.23. Resumo de resultados de caracterização de partículas achatadas e alongadas.
Ensaio
Superpave - Razão 5:1 (ASTM D4791)

Razão 3:1 (ASTM D4791)

Razão 2:1 (ASTM D4791)

AIMS 2 - Razão 5:1

AIMS 2 - Razão 3:1

AIMS 2 - Razão 2:1

Agregado

Média (%)

Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado
Brita Lamelar
Brita Cúbica
Seixo Rolado

1,6
0,8
0,9
20,4
4,6
2,7
51,7
33,4
25,0
3,3
0,3
0,4
8,4
2,6
1,1
24,5
14,9
11,4

Maior/Menor
Medida
1,8

7,6

2,1

8,3

7,6

2,1

4.6.4. Custo, tempo de ensaio, simplicidade dos procedimentos e sensibilidade das escalas de
medida
A Tabela 4.24 apresenta uma estimativa dos custos dos equipamentos usados nos testes
deste trabalho. Como pode-se observar, o sistema AIMS 2 apresenta custo superior de aquisição se
comparado aos valores dos outros equipamentos mostrados na tabela. No entanto, como observado
nas seções anteriores, este equipamento é bem mais robusto do que outros disponíveis e apresenta
medidas objetivas, diretas, independentes das habilidades do operador e melhor correlacionadas
com o desempenho de misturas asfálticas, além de possibilitar a caracterização de propriedades
como a textura superficial, que influenciam significativamente as características das misturas e
têm sido negligenciadas por especificações vigentes. Portanto, dada a grande necessidade da
consideração de propriedades de agregados de forma mais adequada nas especificações de
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misturas asfálticas, o custo do equipamento não deve ser considerado como um impedimento para
a sua aquisição.

Tabela 4.24. Custos de equipamentos usados nos ensaios de caracterização dos agregados.
Valor Aproximado do Equipamento
(US$)

Ensaio
Superpave - CAA (ASTM D D5821) (*)
Superpave - FAA (AASHTO T304) (*)
Superpave - Equivalente de Areia (AASHTO T176) (*)
Superpave - F&E (ASTM D 4791) (*)
Superpave - Total
Vazios sem Compactar (AASHTO T326) (*)
AIMS 2 (**)
Fontes:

0
120,50
305,00
146,50
572,00
698,00
41.500,00

(*)http://www.globalgilson.com/characterization-classification. Acessado em 26/02/2015.
(**) Valor

de compra do equipamento da COPPE/UFRJ em 2013.

A Tabela 4.25 indica o tempo estimado para a realização dos diferentes ensaios conduzidos
no trabalho. Como visto, além de apresentar medidas mais objetivas, diretas, independentes das
habilidades do operador e melhor correlacionadas com o desempenho de misturas asfálticas do
que outras metodologias, o sistema AIMS 2 também fornece simultaneamente resultados para as
diversas propriedades de forma de agregados em um tempo cerca de 72% inferior ao necessário
para obter as propriedades especificadas pela metodologia Superpave.

Tabela 4.25. Tempo estimado para a realização de ensaios de agregados.
Ensaio
Superpave - CAA (ASTM D5821)
Superpave - FAA (AASHTO T304)
Superpave - F&E (ASTM D4791)
Superpave - Equivalente de Areia (AASHTO T176)
Superpave - Total
Vazios sem Compactar (AASHTO T326)
AIMS 2 - Angularidade de Agregado Graúdo
AIMS 2 - Textura
AIMS 2 - F&E
AIMS 2 - Angularidade de Agregado Miúdo
AIMS 2 - Total
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Tempo Estimado de
Ensaio (minuto)
45
5
40
60
150
8
10
10
15
10
45

Quanto à complexidade dos procedimentos, avalia-se que os ensaios de CAA por faces
fraturadas e de determinação de F&E são os mais simples de serem realizados. No entanto, a
obtenção de boa repetibilidade entre diferentes medidas destas duas propriedades é bastante
dependente das habilidades e experiência do operador.
Já o ensaio para a determinação da angularidade de agregados graúdos a partir de medidas
indiretas no teste de vazios sem compactar é simples de ser realizado e mais independente das
habilidades do operador. Além do cuidado para evitar a compactação da amostra dentro do
cilindro, o ensaio não inclui etapas demoradas ou complicadas. Estas mesmas observações valem
para o teste de FAA da metodologia Superpave. O único problema operacional relacionado ao teste
de angularidade de graúdos é a necessidade de uma grande quantidade de material para os testes.
O ensaio de equivalente de areia tem um procedimento mais complicado e demorado. Devese ter cuidado para garantir uma boa agitação dos cilindros contendo amostra e solução. Os tempos
especificados para as diferentes fases do ensaio também devem ser respeitados. Além disso, o
operador deve ter experiência para conseguir inserir a solução na base do cilindro até completar a
marca na sua parte superior.
O sistema AIMS 2, por sua vez, é o mais simples de ser operado entre todos os avaliados. O
único cuidado que o operador deve tomar é o de posicionar as partículas na bandeja do ensaio de
forma que elas não se toquem. Todo o procedimento é automatizado, o software disponibilizado
para a operação do sistema é simples e os resultados dos testes são apresentados no final dos
ensaios em formas de planilhas de fácil interpretação.
Por fim, foi avaliada a sensibilidade das escalas dos diferentes testes realizados no trabalho.
Para tal, usou-se a Equação 4.2 para calcular o parâmetro sensibilidade, que é definido a partir da
diferença entre o maior e o menor valor obtidos para cada propriedade avaliada dividido pelo
intervalo de medidas especificado para a propriedade (KIM e SOUZA, 2009).

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

(𝐴𝑚 − 𝐴𝑛 )
𝐼
[4.2]

Onde:
Am:

maior valor medido para a propriedade;

An:

menor valor medido para a propriedade;

I:

intervalo da escala da propriedade.

Os resultados da análise de sensibilidade são mostrados na Tabela 4.26. Da tabela, pode-se
observar que o ensaio de faces fraturadas da metodologia Superpave (ASTM D5821) foi o que
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apresentou maior sensibilidade, bem superior aos outros ensaios realizados na pesquisa, ou seja,
0,710. Outras propriedades que apresentaram sensibilidades relativamente altas foram a F&E para
a razão 2:1 da norma ASTM D4791, a textura, o índice CAAT e a F&E para a razão 2:1 do sistema
AIMS 2 (0,267, 0,227, 0,184 e 0,131, respectivamente). Para os outros métodos de ensaio, os
valores de sensibilidade das escalas de medidas foram significativamente menores e inferiores a
0,100.

Tabela 4.26. Sensibilidade dos ensaios de caracterização de agregados.
Agregado

Propriedade

Angularidade

Graúdo

F&E

Diferença Entre
Maior e Menor
Medida
71

Intervalo da
Escala

Sensibilidade

0-100

0,710

5,9

0-100

0,059

898

0-10.000

0,090

0,7

0-100

0,030

7,3

0-100

0,057

Razão 2:1 (ASTM D4791)

26,7

0-100

0,267

AIMS 2 - Razão 5:1

2,9

0-100

0,029

AIMS 2 - Razão 3:1

7,3

0-100

0,073

AIMS 2 - Razão 2:1

13,1

0-100

0,131

Ensaio
Superpave (ASTM D5821)
Vazios sem Compactar
(AASHTO T326)
AIMS 2
Superpave - Razão 5:1
(ASTM D4791)
Razão 3:1 (ASTM D4791)

Textura

AIMS 2

227

0-1.000

0,227

CAAT

AIMS 2

2765

0-15.000

0,184

Esfericidade

AIMS 2

0,04

0-1

0,040

Angularidade
Miúdo
Equivalente de
Areia

FAA (AASHTO T304)

2,7

0-100

0,027

AIMS 2

757

0-10.000

0,076

Superpave (AASHTO T176)

9

0-100

0,090

De acordo com as análises realizadas nesta seção, foi feita uma classificação dos diferentes
ensaios de agregados graúdos e miúdos, como mostrado nas Tabelas 4.27 e 4.28, respectivamente.
Na Tabela 4.27, por exemplo, os testes com tempos de execução 1 e 4 são o menos e o mais
demorados, respectivamente, os com custo 1 e 4 são o menos e o mais caros, respectivamente, os
com sensibilidade das escalas 1 e 4 são os de escala menos e mais sensível, respectivamente, e os
de facilidade de execução 1 e 4 são o menos e o mais complexos, respectivamente. A mesma lógica
foi seguida na Tabela 4.28.
Entre os ensaios de agregados graúdos, o teste de angularidade da metodologia Superpave
(ASTM D5821) foi o que apresentou o menor custo, já que não há a necessidade de compra de
equipamento para a sua realização, e maior sensibilidade da escala de medida. No entanto, o
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procedimento foi avaliado como o mais demorado, complicado, tedioso e dependente das
habilidades do operador.
O teste alternativo de medida de angularidade da norma AASHTO T326 foi classificado
como o mais rápido e o segundo mais fácil de ser realizado. No entanto, apresentou custo
relativamente elevado de aquisição do equipamento, além de suas medidas incluírem a
contribuição de diferentes propriedades dos agregados e não só da sua angularidade em si, como
comentado anteriormente. Sua escala de medida foi a segunda menos sensível entre os testes
avaliados.
Já o teste de determinação de quantificação de partículas F&E da metodologia Superpave,
ou seja o da norma ASTM D4791 para a razão 5:1, foi o segundo mais demorado, apesar de
apresentar custo reduzido de aquisição e ter procedimento de ensaio simples. Sua escala de medida
foi a menos sensível entre as escalas dos ensaios avaliados.
Por fim, o sistema AIMS 2 foi classificado como o de mais fácil execução e seu procedimento
de ensaio foi avaliado como o segundo mais rápido. No entanto, considerando que propriedades
determinadas separadamente por outros ensaios são caracterizadas simultaneamente pelo sistema
AIMS 2, pode-se considerar que este é o método mais eficiente e rápido entre os avaliados. A
sensibilidade das escalas de medidas do AIMS 2, determinada a partir da média entre as
sensibilidades das propriedades medidas pelo sistema, foi maior do que a dos ensaios das normas
AASHTO T326 e AASHTO D4791, mas bem menor do que a do ensaio da norma ASTM D5821.
O custo do equipamento parece ser o principal ponto negativo do sistema AIMS 2. No
entanto, como comentado e demonstrado neste trabalho, o equipamento é bem mais robusto do
que outros disponíveis e apresenta medidas objetivas, diretas, independentes das habilidades do
operador e melhor correlacionadas com o desempenho de misturas asfálticas, além de possibilitar
a caracterização de propriedades como a textura superficial, que influenciam significativamente
as características das misturas e têm sido negligenciadas por especificações vigentes.
Tabela 4.27. Classificação dos diferentes métodos de ensaio para agregado graúdo.

Categoria

ASTM D5821
(Angularidade
Superpave)

Tempo
Custo
Sensibilidade
Facilidade de Execução

4
1
4
4

AASHTO T326
(Angularidade
Vazios sem
Compactar)
1
3
2
2
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ASTM D4791
(F&E
Superpave)

AIMS 2

3
2
1
3

2
4
3
1

Já para os ensaios de agregados miúdos, o teste de angularidade da metodologia Superpave
(AASHTO T304) foi avaliado como o mais rápido e de menor custo de aquisição do equipamento,
além de ser o segundo mais fácil de ser conduzido. Sua escala de medida foi a menos sensível.
O teste de equivalente de areia da norma AASHTO T176, por sua vez, foi classificado como
o mais demorado, teve custo de aquisição do equipamento intermediário e foi o mais complicado
de ser executado. A sensibilidade da sua escala de medida foi a maior entre os ensaios avaliados.
Por fim, o sistema AIMS 2 foi classificado como o mais fácil de ser operado e o segundo
mais rápido. Sua escala de medida teve sensibilidade intermediária. O custo novamente apareceu
como o fator negativo do sistema. No entanto, dada a grande necessidade da consideração de
propriedades de agregados de maneira mais adequada nas especificações de misturas asfálticas, o
custo do equipamento não deve ser um impedimento para a sua aquisição, já que o AIMS 2 pode
fornecer simultaneamente diversas propriedades de forma e textura de agregados, com medidas
mais objetivas, diretas e independentes das habilidades do operador do que as outras metodologias
avaliadas.
Tabela 4.28. Classificação dos diferentes métodos de ensaio para agregado miúdo.
Categoria
Tempo
Custo
Sensibilidade
Facilidade de Execução

AASHTO T304
(Angularidade
Superpave)
1
1
1
2
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AASHTO T176
(Eq. de Areia
Superpave)
3
2
3
3

AIMS 2
2
3
2
1

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS

Este trabalho avaliou o efeito de propriedades de forma de agregados no comportamento
mecânico de misturas asfálticas. No estudo, agregados representativos de obras de pavimentação
de dois estados brasileiros, ou seja, brita do Rio de Janeiro e seixo rolado do Pará, foram usados
na composição de seis misturas asfálticas. As misturas foram dosadas seguindo recomendações da
metodologia Superpave e contiveram diferentes proporções de pedra britada e seixo rolado. Estas
proporções foram: 100% de brita, 75% de brita e 25% de seixo, 50% de brita e 50% de seixo, 25%
de brita e 75% de seixo, e 100% de seixo. Adicionalmente, uma mistura contendo brita com
característica mais lamelar, que é a mais usada em obras de pavimentação do Rio de Janeiro,
também foi avaliada.
Seguindo a etapa de dosagem Superpave, o comportamento mecânico das seis misturas foi
caracterizado através de testes de módulo de resiliência, módulo dinâmico, resistência ao acúmulo
de deformações permanentes pelo ensaio de flow number, resistência à tração, fadiga e energia de
fratura. Este último tem sido indicado na literatura como uma alternativa eficiente aos testes
tradicionais de fadiga, que podem demorar semanas para serem realizados.
Além da investigação sobre o efeito de propriedades de forma de agregados no
comportamento mecânico de misturas asfálticas, a pesquisa também avaliou diversos
procedimentos disponíveis para a caracterização destas propriedades em laboratório. Para tal,
testes com agregados foram realizados seguindo procedimentos recomendados pela metodologia
Superpave para a caracterização das chamadas propriedades de consenso, que são consideradas
imprescindíveis para a geração de misturas asfálticas resistentes ao carregamento. Além disso,
ensaios também foram realizados no moderno sistema AIMS 2 de caracterização por imagem de
propriedades de forma e textura superficial. As propriedades de forma e textura dos agregados
foram avaliadas antes e depois do desgaste das partículas de agregados em ensaios de abrasão Los
Angeles. Adicionalmente, a capacidade de retenção da textura superficial dos agregados foi
avaliada em testes que combinaram uma máquina de polimento acelerado e o equipamento de
pêndulo britânico.
Análises relacionadas a custo, tempo de ensaio, simplicidade dos procedimentos e
sensibilidade das escalas também foram conduzidas para identificar vantagens e desvantagens
operacionais dos diferentes testes de agregados avaliados.
Por fim, misturas asfálticas de agregados finos foram dosadas na pesquisa de acordo com
características de dosagem de três concretos asfálticos para avaliar os efeitos de propriedades de
agregados miúdos no comportamento mecânico das misturas. Foram realizados testes para a
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determinação do módulo de cisalhamento dinâmico e da resistência ao dano por acúmulo de
deformações permanentes das diferentes misturas por meio de ensaios de multiple stress creep
(MSCR), semelhantes aos que são especificados na versão mais moderna da metodologia
Superpave para a classificação de ligantes asfálticos.
As principais conclusões obtidas a partir das análises dos resultados apresentados no trabalho
foram:


Os procedimentos experimentais correntes de caracterização de propriedades de forma de
partículas de agregados apresentam, em geral, problemas como o uso de medidas indiretas,
subjetivas e, por vezes, não tão bem correlacionadas com o desempenho de misturas
asfálticas.



Os resultados apresentados neste trabalho indicaram que sistemas mais modernos de
caracterização por imagem das propriedades de forma de agregados, tais como o sistema
AIMS 2, podem gerar medidas diretas e com valores independentes das habilidades do
operador. Além disso, diversas propriedades podem ser caracterizadas simultaneamente,
diferente do que ocorre nos testes tradicionais. Um estudo de correlação entre propriedades
de agregados e desempenho mecânico de misturas asfálticas também mostrou correlações
em geral mais fortes do desempenho das misturas com as propriedades de agregados
medidas no sistema AIMS 2 do que com propriedades obtidas a partir de procedimentos
tradicionais.



As propriedades dos agregados graúdos foram bem melhor correlacionadas com a
resistência das misturas asfálticas ao dano do que as propriedades dos agregados miúdos.



O teste de abrasão Los Angeles pode não ser adequado para a avaliação de alterações de
características de forma de agregados porque o impacto da carga abrasiva sobre as
partículas pode resultar na sua quebra. Isto pode afetar significativamente as propriedades
de forma avaliadas. Como exemplo, neste trabalho, partículas arredondadas de seixo rolado
tiveram valores de angularidade aumentados depois do processo de abrasão, o que não era
esperado. Este resultado foi obtido porque partículas de seixo fraturadas após o ensaio de
abrasão possuíram mais quinas nas regiões fraturadas do que as partículas originais.



Os resultados obtidos para o ensaio de coeficiente de polimento acelerado (CPA)
mostraram que o seixo rolado utilizado na pesquisa apresentou resistência ao desgaste
superior ao limite mínimo eespecificado, o que indica que o uso deste tipo de seixo na
camada de rolamento de misturas asfálticas pode não prejudicar significativamente a
segurança que o pavimento oferece contra derrapagens.
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As características de textura superficial de partículas de agregados devem ser consideradas
em especificações de agregados. Resultados apresentados neste trabalho evidenciaram a
forte correlação existente entre propriedades de textura de agregados e a resistência das
misturas asfálticas aos danos por acúmulo de deformações permanentes e fratura.



A forma dos agregados miúdos não afetou significativamente a rigidez das misturas de
agregados finos (MAFs) avaliadas no trabalho. No entanto, testes MSCR conduzidos nas
três MAFs avaliadas mostraram que o pó de pedra, que foi o agregado usado neste estudo
na parte fina dos concretos asfálticos contendo pedra britada, aumentou a resistência das
MAFs ao acúmulo de deformações não recuperáveis. Os resultados também mostraram
que combinações de pó de pedra e areia, que neste trabalho foi o agregado miúdo usado
em misturas asfálticas contendo seixo rolado, podem gerar MAFs com resistência ao
acúmulo de deformações permanentes maior do que misturas contendo somente areia.



Considerando níveis de tráfego de até 10 milhões de ESALs, misturas contendo seixo
rolado podem potencialmente ser usadas em obras de pavimentação, ainda que as partículas
destes agregados sejam mais arredondadas do que as de britas. Combinações do seixo
rolado e da brita de característica mais cúbica avaliados nesta pesquisa resultaram em
misturas com desempenho similar ou superior ao de misturas asfálticas contendo somente
agregado britado lamelar, que é usado com frequência no campo. Isto pode resultar em
economia significativa no custo de transporte de agregados britados para locais em que
seixo rolado é mais disponível.

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se:


Selecionar as granulometrias das misturas considerando o método Bailey para garantir a
otimização do intertravamento entre as partículas de agregados. Com isso, cada mistura
provavelmente terá uma granulometria ótima própria e diferente das granulometrias das
outras misturas.



Caracterizar o comportamento de misturas contendo outros seixos rolados e seixos britados
provenientes de diferentes fontes.



Investigar a possível quebra de agregados de seixo rolado durante o processo de
compactação de amostras.



Avaliar a resistência das misturas, especialmente das contendo seixo, ao dano por umidade
induzida.

117



Definir procedimentos experimentais e limites adequados para a caracterização da
resistência de misturas asfálticas de agregados finos ao dano por acúmulo de deformações
permanentes.
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