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RESUMO
O presente estudo trata do ensaio de vida de fadiga em misturas asfálticas realizado tradicionalmente nos
laboratórios no Brasil. Por meio da obtenção de outro parâmetro além do número de golpes de carregamento
antes da ruptura, é feita uma interpretação da evolução do dano. Realizou-se o ensaio de fadiga por compressão
diametral à tensão controlada, determinando os valores de deformação de tração em cada aplicação de carga até
momentos antes da ruptura completa da amostra. Um limite de deformação da ordem de cinco vezes o valor da
deformação inicial foi obtido através da avaliação do gráfico número de golpes × deformação de tração para o
CBUQ, enquanto que para uma mistura com agregado-borracha produzido pelo processo seco, este limite foi da
ordem de seis vezes. Os resultados indicam para as misturas investigadas que a relação entre a deformação
crítica de tração e a deformação inicial de tração é igual em todos os níveis de tensão estudados.

ABSTRACT
The present study investigates the fatigue life test typically performed in Brazil to characterize asphalt mixtures.
Damage evolution is interpreted by analyzing a parameter other than the number of load cycles to failure. The
tension controlled diametral compression fatigue test was used, and the tension deformation was measured for
every load cycle up until a moment prior to failure. A tension deformation limit of approximately five times the
initial deformation was obtained from the number of cycles × tension deformation graph for the HMA
investigated, whereas for a mixture with rubber-aggregate produced with the dry process, this limit was
approximately six times. The results indicate for the mixtures analyzed that the relation between the critical and
the initial tension deformation is constant regardless of the level of stress.

1. INTRODUÇÃO
O ensaio laboratorial de vida de fadiga tradicionalmente realizado no Brasil para definição do
número de golpes de carga é feito por compressão diametral à tensão controlada (TC), sendo a
carga numa freqüência de 1 Hz aplicada através de equipamento pneumático (Pinto, 1991;
Ceratti, 1991; Rodrigues, 1991; Medina, 1997). O ensaio em compressão diametral gera um
estado biaxial de tensão em um corpo de prova cilíndrico Marshall convencional. Detalhes da
distribuição de tensões e deformações neste ensaio, inclusive levando em consideração a
presença do friso de carga, são discutidos em Falcão e Soares (2002b). No decorrer do ensaio
de fadiga, a deformação de tração aumenta até o rompimento completo da amostra. Este tipo
de ensaio é compatível com a caracterização de materiais de revestimentos asfálticos mais
espessos em decorrência da predominância de absorção das tensões pelo revestimento com
relação às camadas subjacentes (Pinto, 1991; Huang, 1993).
No caso de ensaio à deformação controlada (DC), a simulação corresponde a revestimentos
mais delgados uma vez que nestes há maior contribuição das subcamadas na absorção das
tensões solicitantes. Segundo Huang (1993), em revestimentos com espessuras inferiores a 5
cm, não acontece um decréscimo suficiente na rigidez, quantificada pelo módulo de rigidez
por flexão (So) (SHRP, 1994a), de modo a causar uma variação no nível de deformação
durante o carregamento. Neste ensaio, a deformação é mantida constante enquanto que a
tensão inicial no corpo de prova diminui até o fim do ensaio. Alguns autores admitem que o

limite de ruptura acontece quando ocorre a redução em 50% do S0 inicial da mistura (Epps e
Monismith, 1969; Pronk, 1990; Tayebali et al., 1993).
No método mecanístico de dimensionamento de pavimentos usado em Motta (1991) e
Benevides (2000), a diferença de tensões de compressão e tração na fibra inferior do
revestimento (∆σ) é considerada o principal fator desencadeador do trincamento por fadiga do
revestimento no pavimento em campo, quando se trata de utilizar como critério resultados de
laboratório obtidos com ensaios à TC em compressão diametral. As tensões calculadas através
do programa FEPAVE 2 (Silva, 1995), servem de entrada de dados nas curvas de fadiga
geradas a partir do número de golpes de carga até a ruptura para diversos níveis de ∆σ.
Relaciona-se então o número N determinado a partir do tráfego previsto com o número de
golpes em laboratório por um fator laboratório-campo FLC.
Pinto (1991) mostrou diferenças importantes entre FLC para ensaios a flexão e a compressão
diametral, em função da porcentagem de área trincada que se admite ao final da vida do
pavimento, e ainda questões ligadas ao tempo de aplicação da carga e à freqüência. Estas
considerações motivaram a investigação do ensaio de fadiga a partir de valores de deformação
ao invés de tensões solicitantes. Ainda assim precisa-se de um FLC, pois outros fatores não
são plenamente considerados nos ensaios. Pode-se ressaltar a não consideração do
envelhecimento da mistura e da progressão do dano no material durante o ensaio, além de
aspectos presentes no campo não simulados em laboratório como variação térmica, presença
de cargas estocásticas e a ocorrência do fenômeno de recuperação de trincas em virtude da
ausência de cargas em alguns períodos (Kim et al., 1990; Rodrigues, 1991; Kim e Little,
1995; Kim et al., 1997; Kim e Lee, 1998; Little et al., 1999; Balbo, 2000).
De acordo com Carpenter et al. (2003), o limite de ruptura no concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) deve ser o correspondente àquele quando a mistura começa a apresentar as
primeiras microtrincas. Os mesmos autores observaram que para níveis de deformação de
tração inferiores a 70 microdeformações, a vida de fadiga de um CBUQ não é afetada e,
portanto, a mistura resiste ao trincamento por fadiga durante o período de projeto.
Muitos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de avaliar o momento em que a mistura
começa a perder de forma acelerada sua rigidez, ou seja, a mistura atinge um limite a partir do
qual será iniciado o processo acelerado do dano (Dijk, 1975; Phandnavis e Swaminathan,
1997; Ghuzlan e Carpenter, 2000; Carpenter et al., 2003). Estes estudos geralmente
consideram ensaios à DC. Há ainda diversos estudos sobre evolução do dano realizados em
outras formas de ensaios de fadiga ou até outras interpretações do surgimento e crescimento
das trincas (Dijk, 1975; Pronk, 1990; Pinto, 1991; Rodrigues,1991; Tayebali et al., 1992,
Braz, 1997). Dentre eles, o ensaio por flexão de viga com aplicação de carga no centro do
corpo de prova é o mais usado no estabelecimento de critérios de ruptura.
Neste trabalho, procura-se investigar a evolução do dano no ensaio de fadiga por compressão
diametral à TC através da obtenção de valores de deformação de tração em cada ciclo de
carregamento. O ensaio foi realizado numa mistura em CBUQ usada em um trecho
experimental com volume médio de tráfego (Rodrigues et al., 1995; Viana et al., 1996; Soares
et al., 1999) e numa mistura com asfalto-borracha produzida pelo processo seco e com
granulometria dentro da faixa C do DNER.

2. CRITÉRIOS DE RUPTURA POR FADIGA
O estabelecimento de um critério de ruptura que possa indicar o momento em que a mistura
asfáltica começa a apresentar crescimento rápido do dano no ensaio de fadiga é um
importante objeto de pesquisa atual em misturas betuminosas. Critérios diferentes têm sido
arbitrariamente definidos e variam com o tipo de carregamento utilizado no ensaio, TC ou
DC. Por exemplo, no ensaio à TC tem sido utilizado como critério a ruptura completa (Pinto,
1991), o limite de 90% na redução do módulo complexo E* (Mamlouk e Sarofim, 1988) e o
aumento em 100% da deformação inicial (Dijk, 1975; Rowe, 1993;). No ensaio à DC, a
redução em 40% da carga inicial aplicada foi adotada por Pinto (1991), 50% do módulo de
rigidez inicial por flexão (S0) ou da tensão inicial foram adotados por Pronk e Hopman (1990)
e Tayebali et al. (1992, 1993).
Considera-se possível que haja um critério de definição de final do ensaio de fadiga que
aproxime os resultados de ensaios realizados à TC e DC de forma que nem seja a ruptura total
do corpo de prova como no ensaio à TC e nem o descarregamento completo do ensaio de DC.
De qualquer forma, esta busca passa pelo entendimento mais adequado do fenômeno e da sua
representação e modelagem.
O estado de tensões nos ensaios de laboratório também difere do estado gerado no campo
pelas rodas múltiplas dos veículos, o que leva alguns autores a proporem o uso de invariantes
de tensões ou deformações de forma a eliminar a dependência direcional. Pinto (1991),
Rodrigues (1991) e Ceratti (1991) utilizaram o invariante densidade de energia de deformação
(Ud) para expressar os resultados de ensaios à TC.
Além dos critérios apresentados, o conceito de energia dissipada tem sido utilizado para a
definição de limites de ruptura no ensaio a fadiga à DC. No entanto, não se tem chegado a um
consenso de como se utilizar a energia dissipada para definir um único critério que possa unir
os dois tipos de carregamento, DC e TC. Segundo Dijk (1975), Quedeville (1971) foi quem
primeiro apresentou o conceito de energia dissipada, porém em betume puro. Dijk et al.
(1972), usando o trabalho desenvolvido por Quedeville, definiram o conceito de energia
dissipada em misturas asfálticas conforme a Equação 1.
Wi = πσ i ε i sen φi
(1)
onde
Wi : energia dissipada no golpe i;
σ i : tensão aplicada no golpe i;

ε i : deformação de tração no golpe i; e
sen φ i : ângulo de fase entre os sinais de onda de tensão de deformação.
A energia dissipada durante todo o ensaio (N golpes) é calculada pelo somatório das energias
em cada ciclo:
N

Wtot =

∑W
i =1

onde

i

(2)

Wtot : Energia total dissipada no ponto de ruptura; e
Wi : Energia dissipada no golpe i.

A partir da Equação 2, Dijk (1975) definiu o seguinte critério de ruptura:
Wtot = A × Nz
onde
A, z : coeficientes experimentais usados durante o ensaio; e

(3)

N : número de golpes durante o ensaio.
Ainda segundo o referido autor, esta relação era independente da temperatura de ensaio, do
tipo de carregamento e ainda do tipo de ligante utilizado. Porém, no programa SHRP (1994b)
concluiu-se que este tipo de critério era dependente do tipo de carregamento e da temperatura.
Rowe (1993) usou como critério de ruptura a relação entre a energia dissipada durante o
primeiro ciclo de carga e a energia dissipada no ciclo de carregamento i, também para o
ensaio por flexão com corpo de prova prismático. A Equação 4 detalha o critério adotado:
W
Taxa de Energia Dissipada = 0
(4)
Wi
onde
W0 : Energia dissipada no ciclo de carregamento inicial; e
Wi : Energia dissipada no ciclo de carregamento i.
A taxa de energia foi traçada versus o número de golpes e revelou uma mudança no módulo
de rigidez por flexão (S0) de 40% em um determinado ponto da curva que é definido como o
ponto de ruptura do ensaio. No entanto, concluiu-se que este tipo de critério era
principalmente dependente do tipo de carregamento e do S0 inicial da mistura. Isto porque as
vidas de fadiga para o ensaio à TC e à DC apresentaram curvas diferentes. À DC, adotou-se o
número de golpes em que a curva passou a ser não linear, enquanto que para o ensaio à TC
adotou-se o número de golpes que indicava o maior valor de energia dissipada.

TAXA DE ENERGIA DISSIPADA

Baseado também na energia dissipada, Pronk (1997) desenvolveu um outro critério de ruptura
ao estabelecer uma taxa denominada Taxa de Energia Dissipada, dada pela razão entre a
energia dissipada até um determinado golpe i e a energia dissipada a partir do golpe i. O ponto
de ruptura foi definido quando o gráfico Taxa de Energia Dissipada × número de golpes pode
ser dividido por duas linhas retas. A Figura 1 exemplifica o critério de ruptura adotado. O
ponto B indica o ponto de ruptura do ensaio.
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Figura 1: Critério de ruptura com base na taxa de energia dissipada

Ghuzlan e Carpenter (2000), continuando a pesquisa iniciada por Carpenter e Jansen (1997),
apresentaram uma nova forma de utilizar o conceito de energia dissipada. A partir dessa nova
relação, os referidos autores conseguiram unificar os dois tipos de carregamento através do
mesmo critério adotado. O objetivo geral deste novo critério incluía também achar uma
indicação consistente do nível de deterioração na amostra em função do comportamento do
corpo de prova, acúmulo de dano e da vida remanescente da mistura para cada golpe aplicado.

O critério adotado foi a relação entre a variação da energia dissipada (∆Ε) entre o ciclo i e i +
1 e a energia total dissipada até o ciclo i (DE). Essa relação, denominada pelos autores Taxa
de Energia, foi calculada a cada 100 golpes devido às limitações do sistema de aquisição de
dados. A Figura 2 mostra a curva ∆Ε /DE × Número de golpes de carga traçada durante um
ensaio realizado à TC. O critério de ruptura é definido quando a Taxa de Energia começa a
aumentar rapidamente. Os autores comprovaram ainda que as curvas Taxa de Energia ×
número de golpes para o parâmetro à TC e à DC foram semelhantes (ver Figura 3).
4.5E-03

4.0E-03

( ∆ E/DE)

3.5E-03
3.0E-03
2.0E-03

1.5E-03

1.0E-03

50% RIGIDEZ

5.0E-04
0.0E+00

0

1000

2000

Número de Golpes

3000

4000

Figura 2: Taxa de energia × número de golpes à DC

Durante os primeiros ensaios de fadiga realizados no Brasil, costumava-se fazer a medida das
deformações elásticas e plásticas durante todo o ensaio à TC. Depois que ocorreram quebras
dos LVDT`s (Linear Variable Diferencial Transducers) durante estas medições, foi feita a
opção por não mais se fazer leituras ao longo do ensaio por medida de economia, dados os
custos instrumentais de medida. Pinto (1991) mostrou com estas leituras que existe uma fase
inicial dos ensaios de fadiga que ele denominou de “fase de condicionamento” que
corresponde a menos de 5% da vida do corpo de prova. Nesta fase há um crescimento das
deformações permanentes com alguma intensidade, sendo seguida de uma fase “estável” que
corresponde a aproximadamente 70% da vida de fadiga e se caracteriza pelo surgimento da
primeira trinca visível na parte externa dos corpos de prova. Em seguida começa a fase de
“ruptura” propriamente dita, que corresponde a 25% da vida de fadiga e se caracteriza por um
crescimento acelerado das deformações elásticas e plásticas e a ruptura total dos corpos de
prova.
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Figura 3: Taxa de energia por número de golpes para os dois tipos de carregamento
3. METODOLOGIA
No presente estudo, o critério de ruptura no ensaio de fadiga por compressão diametral à TC
foi definido com base na obtenção do gráfico deformação específica de tração, determinada a
partir da razão deslocamento no diâmetro central pelo diâmetro original × Número de golpes
aplicados. Não se dispõe neste momento do ensaio à DC no laboratório onde a pesquisa foi
realizada.

A partir de estudos recentes sobre limite de ruptura em misturas, com base em valores de
deformação específica de tração limite (Carpenter et al., 2003), procurou-se estabelecer um
valor de deformação crítica seguindo a linha de pesquisa de Falcão e Soares (2002a), porém,
no ensaio de fadiga ao invés do ensaio de resistência. Portanto, adaptou-se o ensaio de fadiga
comumente usado no Brasil por Pinto (1991), Ceratti (1991) e Motta (1991) para que fossem
calculados os valores de deformação específica de tração para cada golpe aplicado até
momentos antes da ruptura completa do corpo de prova. A Equação 5 e a Figura 4, de forma
esquemática, mostram como se chegou aos referidos valores de deformação com base nos
valores de deslocamento obtidos por um LVDT em cada golpe.
(L − Li −1 )
εt = i
(5)
(D + Li−1 )
onde Li : Deslocamento do diâmetro horizontal do corpo de prova no golpe i;
Li-1 : Deslocamento do diâmetro do corpo de prova no golpe i - 1; e
D : Diâmetro do corpo de prova.
Ensaiaram-se três corpos de prova para cada um dos seguintes níveis de tensão: 10, 20, 30, 40
e 50% da tensão de ruptura obtida no ensaio de resistência à tração estática e obtiveram-se os
resultados de deformação específica de tração e número de golpes até a ruptura em cada
ensaio. De posse dos resultados obtidos em cada nível de tensão, achou-se a curva que melhor
representasse a evolução do crescimento da deformação (exemplo na Figura 5a). Utilizou-se o
programa Table Curve 2D V5.01 (2002) que faz o ajuste para mais de 8000 tipos de curvas
diferentes e que apresenta as melhores curvas com base em parâmetros estatísticos como o R2
e o teste F. Definiu-se o parâmetro R2 ajustado como o melhor indicativo de aderência da
curva. Em seguida analisou-se o teste F para análise de variância e o teste T para avaliar o
nível de significância dos coeficientes para 95% de confiança.
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Figura 4: Deslocamento do corpo de prova em cada golpe

A partir da curva ajustada, traçou-se ainda um gráfico do número de golpes × fração relativa
ao erro residual padrão (exemplo na Figura 5b). O parâmetro εn/εp apresentado no eixo das
ordenadas indica o erro residual obtido ao longo do ensaio dividido pelo erro padrão.
Observou-se em todos os ensaios realizados que o valor de εn/εp permaneceu constante
durante boa parte do ensaio, crescendo de maneira acelerada até atingir valores superiores a
duas vezes e meia o valor do erro padrão. A seta preta indica que o momento em que εn = 2,5
εp, ocorre o crescimento acelerado dos valores de deformação de tração apresentados na
Figura 5a. Adotou-se portanto, como critério de ruptura o número de golpes em que o
parâmetro εa/εp atinge o valor 2,5.

Figura 5: a) Crescimento da deformação específica de tração e b) Fração do erro padrão
4. RESULTADOS
Apresentam-se nesta seção os resultados encontrados nos ensaios de fadiga usando o critério
de ruptura convencional (número de golpes até a ruptura) e o critério de ruptura investigado,
com base na relação entre a deformação crítica de tração e a deformação de tração inicial.
Uma análise estatística das curvas obtidas nos ensaios seguindo a metodologia proposta
também é discutida.
4.1. Curva de Fadiga Convencional
A curva de fadiga convencional, ou seja, utilizando o critério de ruptura definido como a ruína
completa do corpo de prova é apresentada na Figura 6. A curva obtida em Soares et al. (2000)
mostra boa correspondência com a curva obtida no presente estudo, confirmando que a

mistura usada na pesquisa é compatível com outros CBUQ’s analisados no estado do Ceará.
A Equação 5 apresenta os coeficientes obtidos através da curva de fadiga do presente estudo
apresentada na Figura 6.
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Figura 6: Curvas de fadiga com critério de ruptura convencional
4.2. Curva de Fadiga Investigada
As equações das curvas de fadiga investigadas ajustadas com seus respectivos coeficientes
para cada nível de tensão são apresentadas na Tabela 1. Observa-se a predominância da curva
exponencial considerando o parâmetro R2 ajustado e o teste F com 95% de confiança. Em
cada nível de tensão foram encontradas duas curvas semelhantes em três analisadas,
adotando-se, portanto, a curva com melhor R2 ajustado como representante do nível de tensão
apresentado na Tabela 1, que apresenta ainda os parâmetros estatísticos usados como critério
de seleção da curva representativa de cada nível de tensão. Verifica-se que os valores do R2
ajustado variaram entre 0,78 e 0,86 mostrando uma boa aderência aos pontos de deformação.
É importante observar, que a partir de um valor de deformação crítica, a variância passa para
valores muito maiores, o que explica valores de R2 não tão próximos de 1. Os resultados
indicam ainda uma boa aderência dos resíduos à curva normal, satisfazendo assim o critério
de homocedasticidade do modelo (Neter et al., 1990).

A Figura 7 apresenta as curvas ajustadas (log-log) para cada nível de tensão solicitado. O
gráfico deformação × número de golpes mostra o crescimento a partir de um nível de
deformação crítica em cada nível de tensão onde a curva passa a crescer de forma acelerada.
Verifica-se que as três curvas obtidas em cada nível de tensão apresentam aproximadamente
as mesmas deformações, tanto iniciais como de ruptura. Balbo (2000) concluiu que o número
de golpes utilizado como parâmetro de ruptura no ensaio de fadiga por compressão diametral
apresenta incertezas da ordem de 47 vezes, considerando a variação estatística encontrada nos
ensaios de resistência a tração. Acredita-se que os resultados apresentados na Figura 7

indicam que a vida de fadiga obtida através do parâmetro deformação de tração possa
diminuir tais incertezas.
Tabela 1: Equações e parâmetros estatísticos das curvas ajustadas

Nível de
Tensão

Equações

10% RT y = a + b exp (− x / c )
20% RT y = a + b exp (− x / c )
(
a + cx 2 )
y=
30% RT
(a + bx 2 )
40% RT y = a + b exp (− x / c )
(
a + cx 2 )
y=
50% RT
(a + bx 2 )

a

B

0,82
3,12

0,00081
0,00054

Teste de
R2
Teste F Aderência
c
Ajustado
(R2)
-1207,96
0,86
36618
0,96
-261,75
0,78
5641
0,80

5,51

4,69E-7

3,17E-6

0,86

4414

0,94

20,74

0,1624

-76,17

0,84

1676

0,95

8,96E-5

0,85

1056
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Figura 7: Crescimento da deformação de tração pra diferentes níveis de tensão
4.3. Deformação de Tração Crítica
Os resultados obtidos a partir da metodologia proposta na Seção 3 indicaram um relação entre
a deformação crítica e a deformação inicial (εc/εi) de cinco vezes em todos os níveis de tensão
estudados para a mistura em CBUQ e seis vezes para a mistura com asfalto-borracha. A
Figura 8 mostra um gráfico tensão de tração × deformação de tração, ambos no centro do
corpo de prova. As curvas em espaço log-log indicam uma clara linha de tendência para a
deformação inicial e a deformação crítica.

Tratando-se e uma mistura não sujeita ao processo de envelhecimento e submetido a um
carregamento cíclico ininterrupto, a consistência no parâmetro (εc) para diferentes níveis de
tensão permitiria prever a falha do material a partir do valor de (εi) em qualquer nível de
tensão. Se essa situação teórica fosse encontrada em campo, seria possível fazer uma previsão
de vida remanescente de um revestimento simplesmente por meio da retirada de corpos de
prova e determinação de deformação. Entretanto, a complexidade da situação real, que
envolve o envelhecimento do ligante e a recuperação de trincas (healing), deve nortear as
pesquisas em fadiga, de modo que as eventuais necessárias simplificações deixem explícitas
as limitações da abordagem usada. De qualquer forma, entende-se que o parâmetro
investigado tem potencial de aplicação uma vez que misturas envelhecidas teriam uma
tendência de ter relações εc/εi inferiores, enquanto que modificadores de ligante usados com o
objetivo de ampliar a vida de fadiga deveriam aumentar esta relação.
Hoje que se dispõe de equipamentos automatizados para execução dos ensaios dinâmicos é
possível se convencionar um “fim” para o ensaio de fadiga à TC que permita levar em conta o
instante em que há aceleração do dano e não mais a ruptura total do corpo de prova, como
forma de diminuir o FLC. Mas não há como evitar neste momento o acompanhamento de
trechos experimentais para estimar estes fatores de ajuste das curvas de laboratório.
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Figura 8: Curva tensão de tração × deformação de tração
5. CONCLUSÕES
Os resultados do presente estudo mostraram que o parâmetro εc/εi pode ser um bom indicativo
da vida de fadiga de misturas asfálticas, já que os valores deste parâmetro foram consistentes
para todos os níveis de tensão estudados. Verifica-se a existência de um modelo de curva para
cada nível de tensão mostrando que a partir de valores iniciais de deformação de tração, podese ter uma estimativa do valor da deformação crítica para diferentes tipos de mistura.

No que diz respeito à análise estatística, a não constância da variância dos erros residuais
indica que o modelo só é válido até o critério de ruptura adotado. Isto deixa claro que a

contagem do número de golpes até a ruptura do material não é um bom indicativo da vida de
fadiga da mistura estudada, conforme vinha sendo comumente praticado.
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