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RESUMO

SOUZA, P. M. Revisão sistemática múltipla para o desenvolvimento do Método
de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) quanto à deformação permanente na
camada de revestimento asfáltico. 2021. 150 p. Defesa (Mestrado em Ciências) -

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.

A escolha do método de dimensionamento influencia o desempenho dos pavimentos, pois a

concepção da estrutura e os cálculos que levam à definição das espessuras dependem das

hipóteses do método. Ao longo do tempo, o avanço científico e tecnológico tem diminuído

a importância relativa das bases empíricas através do desenvolvimento de métodos com

base em relações empíricas-mecanísticas (M-E) que possibilitam estimar a ruptura da

estrutura do pavimento em relação à danos estruturais como a deformação permanente.

No Brasil, entretanto, o Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa) apresentado,

com base nos princípios M-E, faz uma análise secundária da deformação permanente, já

que desconsidera a sua ocorrência na camada de revestimento asfáltico, propondo um

ensaio de verificação de propriedades mecânicas da mistura asfáltica ("Flow Number")

como suficiente para eliminar a verificação da deformação permanente nesta camada.

Visando contribuir para o desenvolvimento do MeDiNa no que tange a deformação perma-

nente na camada de revestimento asfáltico, esse trabalho elaborou e aplicou um método de

Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM) constituída por três diferentes revisões sistemáticas

cujos estudos que as compõem analisam, respectivamente, a deformação permanente em

misturas asfálticas, a deformação permanente na camada de revestimento asfáltico e a

deformação permanente tanto em misturas asfálticas quanto na camada de revestimento.

Os resultados indicam que o parâmetro Flow Number está associado a medição da resis-

tência à deformação permanente em misturas asfálticas e pode ser utilizado como critério

de aprovação ou rejeição de uma mistura asfáltica considerando seu desempenho em

relação a deformação permanente, no entanto, não substitui a necessidade de previsão de

desempenho da camada de revestimento asfáltico no que tange a deformação permanente,

que é feita, predominantemente, por intermédio de modelos empíricos-mecanísticos.

Palavras-chave: Deformação permanente; Afundamento na trilha de roda; Flow Number;

MeDiNa; Revisão Sistemática.





ABSTRACT

SOUZA, P. M. Multiple Systematic Review for the development of the Brazilian
Asphalt Pavement Design Method (MeDiNa) regarding the permanent deforma-
tion of the asphalt concrete layer. 2021. 150 p. Thesis (Master in Sciences) - Escola

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.

The selection of the design method influences the pavement performance because the

design of the structure and the calculation checks that lead to the thicknesses depend

on the hypotheses that serve as the basis for the method. Over time, scientific and

technological advances have diminished the relative importance of empirical bases through

the development of methods based on mechanistic-empirical (ME) relationships that make

it possible to estimate the rupture of the pavement structure in relation to structural

damage such as permanent deformation. In Brazil, however, the National Design Method

(MeDiNa) presented, based on ME principles, makes a secondary analysis of permanent

deformation, since it disregards its occurrence in the asphalt layer, proposing a test to

verify the mechanical properties of the asphalt mixture ("Flow Number") as sufficient to

eliminate the verification of permanent deformation in this layer. Aiming to contribute

to the development of MeDiNa regarding permanent deformation in the asphalt coating

layer, this work elaborated and applied a Multiple Systematic Review (ReSiM) method

consisting of three different systematic reviews whose papers that compose them analyze,

respectively, the permanent deformation in asphalt mixtures, permanent deformation

in the asphalt layer, and permanent deformation both in asphalt mixtures and in the

asphalt concrete layer. The results indicate that the parameter Flow Number is associated

with the measurement of resistance to permanent deformation in asphalt mixtures and

can be used as a criterion for approval or rejection of an asphalt mixture considering

its performance in relation to permanent deformation, however, it does not replace the

need to predict the performance of the asphalt concrete layer with regard to permanent

deformation, which is predominantly done through mechanistic-empirical models.

Keywords: Permanent deformation; Rutting; Flow Number; MeDiNa; Systematic Review.
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1 INTRODUÇÃO

O modo como é realizado o dimensionamento do pavimento influencia diretamente em seu

desempenho. No Brasil, o atual método de dimensionamento é empírico e trata-se de uma

variante do método CBR, desenvolvido nos EUA na década de 1940. A fim de acompanhar

o avanço técnico-científico que ocorreu desde então, no Brasil já foi apresentado para a

academia e a indústria, com base em relações empíricas-mecanísticas (M-E), o Método de

Dimensionamento Nacional (MeDiNa).

Em um método M-E, além de considerar as cargas atuantes, propriedades dos materiais e

condições ambientais, é possível prever o comportamento da estrutura ao longo do tempo

em relação as tensões, deformações e deslocamentos. Essa estimativa ocorre com base no

surgimento de danos estruturais como as trincas térmicas na camada asfáltica, trincas

por fadiga e deformação permanente na trilha de roda (EPPS, 2002). Entretanto, como

critérios de falha, o MeDiNa adota o trincamento por fadiga e faz uma análise secundária

da deformação permanente, cujo efeito é considerado apenas nas camadas granulares da

estrutura.

A desconsideração da deformação permanente na camada de revestimento asfáltico é

validada pela aplicação de um ensaio de verificação das propriedades mecânicas da mistura

asfáltica, o qual possibilita obter o valor do parâmetro Flow Number (FN). Entretanto,

o FN é um parâmetro físico capaz de caracterizar o número de ciclos que na curva de

deformação plástica de uma mistura asfáltica é responsável pela obtenção do menor valor

admitido para a taxa de deformação plástica vertical. Dessa forma, o valor do flow number
está associado a um critério de falha das misturas asfálticas e não tem aplicação direta na

avaliação da evolução da deformação permanente ao longo do ciclo de vida da estrutura de

um pavimento.

A partir do que já foi estudado e analisado em trabalhos apresentados por instituições

como o Transportation Research Board (TRB) e o American Association of State Highway
and Transportation Officials (AASHTO), e levando em consideração a necessidade do

desenvolvimento de um método empírico-mecanístico de dimensionamento nacional, este

trabalho procura analisar a deformação permanente em pavimentos asfálticos, com o

intuito de contribuir para o desenvolvimento do MeDiNa. Esta pesquisa reúne vários

estudos para compor uma revisão sistemática múltipla com o objetivo de responder a

seguinte questão: diante de todo o avanço técnico-científico apenas o parâmetro Flow
Number é suficiente para analisar o desempenho da camada de revestimento asfáltico em

relação a evolução da deformação permanente ao longo do ciclo de vida da estrutura de

um pavimento?
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1.1 JUSTIFICATIVA

O mais recente método desenvolvido para dimensionar pavimentos é empírico-mecanístico

(M-E) e no Brasil será implementado por intermédio do Método de Dimensionamento

Nacional de Pavimentos (MeDiNa). Nesta perspectiva, é papel dos profissionais da área

analisarem com senso crítico o MeDiNa a fim de avaliar em quais aspectos este pode ser

melhorado, sem desconsiderar o avanço que o seu desenvolvimento significa.

Em um procedimento empírico-mecanístico os modelos de danos considerandos são re-

lacionados a deformação permanente e ao trincamento térmico e por fadiga. Em 2004,

o primeiro guia norte-americano para dimensionamento M-E de pavimentos, intitulado

Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures,

considerava a deformação permanente total no pavimento igual a soma das deformações

que ocorrem nas camadas granulares e asfáltica. Este guia também afirmou que grandes

esforços de pesquisa deveriam permanecer ocorrendo a fim de garantir que este defeito

fosse considerado tanto na fase de projeto da mistura quanto nos aspectos estruturais de

análise de desempenho do pavimento flexível (WITCZAK; EL-BASYOUNY, 2004).

Foi observado que, diferente do que é proposto no guia estadunidense, o método em

desenvolvimento no Brasil considera a deformação permanente total igual a soma das

deformações que ocorrem apenas nas camadas granulares. A não medição da deformação

permanente na camada asfáltica é substituída pela verificação das propriedades mecânicas

da mistura asfáltica por meio do parâmetro Flow Number (FN) obtido no ensaio uniaxial

de carga repetida, proposto especialmente para complementar o MeDiNa.

Historicamente, o FN foi um dos parâmetros escolhidos para analisar a deformação per-

manente em misturas asfálticas após a realização do Projeto 9-29 do National Cooperative
Highway Research Program (NCHRP). A intenção era complementar o método de dosagem

Superpave, para que este fosse capaz de realizar uma análise rigorosa do potencial das

misturas (WITCZAK et al., 2002). No Brasil, o FN é obtido por intermédio de uma variação

do ensaio uniaxial de carga repetida norte-americano e, de acordo com Bastos (2017), esse

ensaio não fornece uma previsão da evolução da deformação permanente, embora seja

utilizado frequentemente para ranquear este defeito em misturas asfálticas.

O uso do FN para avaliar a resistência da mistura asfáltica à deformação permanente é

coerente, uma vez que está de acordo com o objetivo do seu desenvolvimento e aplicação

original. No que diz respeito à camada asfáltica, os resultados obtidos no ensaio uniaxial

de carga repetida podem ser utilizados na calibração dos modelos para prever o surgi-

mento da deformação permanente. Isso foi evidenciado com o trabalho apresentado por

Von-Quintus (2012), no relatório 719 do NCHRP. Nele, foram calibrados os modelos do

Asphalt Institute, do Verstraeten, do WesTrack e do MEPDG para análise da deformação
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permanente na camada asfáltica. A calibração do modelo MEPDG necessita a obtenção do

módulo dinâmico. Já nos demais modelos, podem ser usados os dados de três ensaios: o

triaxial de carga repetida, o uniaxial de carga repetida ou o de cisalhamento com altura

constante. Foi concluído que não há diferença estatística significativa na evolução da

deformação permanente na camada asfáltica quando se compara os resultados obtidos

pelos quatro modelos.

Posto isso, para que seja promovido melhorias, um método de dimensionamento empírico-

mecanístico deve ser visto de forma crítica pela comunidade científica e técnica. Por isso,

torna-se relevante a elaboração de uma revisão sistemática capaz de compilar estudos

relevantes que possibilitem avaliar ensaios, métodos e técnicas amplamente empregados

nos últimos anos para a análise da deformação permanente, uma vez que uma incorreta

estimativa de evolução desse dano pode trazer graves consequências como a redução da

vida de serviço e serventia do pavimento. Ademais, a manutenção das vias precisará

ser realizada em intervalos de tempo menores, o que trará consequências ao sistema de

gerência dos pavimentos.

1.2 HIPÓTESE

Parte-se da hipótese de que a deformação permanente, recorrentemente apontada como

um dos principais defeitos estruturais nos pavimentos, não pode ser desconsiderada na

camada asfáltica para efeito da previsão do dano.

1.3 OBJETIVO GERAL

Contribuir para o desenvolvimento do Método de Dimensionamento Nacional de Pavi-

mentos (MeDiNa) por meio de uma revisão sistemática da literatura sobre a análise da

deformação permanente.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar se a deformação permanente na camada asfáltica é recorrentemente

desconsiderada em análises mecanicistas;

• Identificar se o parâmetro Flow Number é utilizado como único parâmetro para

análise de desempenho da camada de revestimento asfáltico;

• Identificar as principais formas para analisar a deformação permanente em misturas

asfálticas;
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• Identificar as principais formas para analisar o desempenho da camada asfáltica

dos pavimentos, considerando a deformação permanente na trilha de roda;

• Desenvolver um método de revisão sistemática múltipla que possibilite analisar

mais de um subtema de pesquisa, considerando uma temática principal.
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2 FUNDAMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA PRELIMINAR

Este capítulo está dividido em 8 tópicos que constitui uma revisão bibliográfica preliminar,

sem o rigor de uma revisão sistemática. Nele, são apresentadas informações elementares

com o objetivo de contribuir para o entendimento do método empírico-mecanístico de

dimensionamento de pavimentos em desenvolvimento no Brasil, no que diz respeito à

deformação permanente na camada asfáltica.

O primeiro tópico aborda a evolução histórica dos métodos de dimensionamentos de

pavimentos desde as primeiras experiências até o desenvolvimento do método empírico-

mecanístico. Nesta etapa, foi dado ênfase à forma como a deformação permanente foi

considerada ao longo do tempo.

No segundo tópico são apresentados os tipos e causas da deformação permanente nos

pavimentos asfálticos, enquanto o terceiro tópico trata da deformação permanente nas

misturas asfálticas.

O quarto tópico apresenta uma visão geral sobre as principais características de um

método empírico-mecanístico. A seguir, o tópico cinco trata da previsão de desempenho em

pavimentos asfálticos, onde são integradas informações sobre as técnicas para construir

novos modelos de previsão de desempenho e as formas como estes modelos podem ser

classificados.

O tópico seis reúne informações sobre a previsão de deformação permanente na camada

de revestimentos asfálticos empregadas pelo método norte-americano e pelo MeDiNa. Por

conseguinte, o sétimo tópico expõe informações sobre o ensaio uniaxial de carga repetida,

utilizado no Brasil para obter o parâmetro Flow Number.

Por fim, o tópico oito apresenta uma visão geral sobre o Método de Dimensionamento

Nacional (MeDiNa), em desenvolvimento no Brasil.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS E

ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE

Assim como outras áreas da engenharia civil, todo o desenvolvimento técnico-científico da

infraestrutura de transportes ocorreu após a construção das primeiras obras. A princípio,

as construções dos pavimentos estavam baseadas apenas na coragem dos construtores e

experiência em outros projetos. Todo o avanço do conhecimento se dava de forma muito

lenta, à medida que experiências eram acumuladas e lições eram aprendidas devido aos
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erros executados.

Para que fossem construídas vias melhores, o olhar atento dos profissionais assumiu

grande importância na tentativa de estabelecer relações entre os fatores de projeto e

o desempenho dos pavimentos. Nessa perspectiva, estudos voltados para o melhor en-

tendimento das propriedades dos materiais, dosagem de misturas asfálticas, ensaios de

caracterização e classificação dos solos foram fundamentais para o desenvolvimento de

métodos de dimensionamento de pavimentos.

Este subtópico trata da evolução dos métodos de dimensionamento de pavimentos com

ênfase na análise da deformação permanente ao longo da histórica e está apresentado

em cinco seções: avanços elementares, primeiros testes de pavimentos em grande escala,

avanços devido ao experimento AASHO Road Test, programa SHRP: desenvolvimento da

dosagem SUPERPAVE e pista experimental WESTRACK.

2.1.1 Avanços elementares

No início do século XIX a camada de revestimento do pavimento flexível era composta

por macadame, alcatrão e outros materiais como serragem e cinzas. O alcatrão era

proveniente de resíduos gerados pela iluminação de carvão a gás, e a sua utilização foi

um dos primeiros esforços para reciclar resíduos em pavimentos. Nesta época, o processo

de mistura ainda não era mecanicista e não havia um entendimento da importância da

proporção dos agregados (ROBERTS et al., 1991). Não havendo controle da especificação

do alcatrão, falhas nos pavimentos apareceram em pouco tempo, reduzindo a credibilidade

da sua utilização e influenciando diretamente no incentivo ao uso do asfalto.

Na segunda metade do século XIX, a primeira estrada de asfalto moderno foi construída

na França, e assim, o macadame de alcatrão foi aos poucos substituído pelo asfalto de

chapa ou Sheet Asphalt. Nesta época, uma camada de revestimento composto por cimento

e areia era colocada sobre uma base de concreto, havendo entre elas uma camada de

ligação composta por pedra e cimento asfáltico (ASPHALT INSTITUTE, 2007). Nos EUA,

os primeiros pavimentos betuminosos foram construídos majoritariamente em Washington

D.C. no final do século XIX e ainda faziam uso do alcatrão como ligante asfáltico. Nas vias

norte americanas, as misturas com alcatrão sem especificações também não apresentaram

bons desempenhos como revestimentos (ROBERTS et al., 1991).

Estudos passaram a ser desenvolvidos com o intuito de determinar uma forma mais

precisa para realizar a dosagem da quantidade ótima de ligante na mistura asfáltica e

definir a melhor granulometria dos materiais. Em 1906, uma avaliação visual denominada

Pat Test foi desenvolvida para misturas com agregados de tamanho máximo de 1 polegada.
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Neste método, amostras contendo diferentes teores de ligante asfáltico eram pressionadas

contra um papel e as manchas residuais neste eram avaliadas visualmente. O teor ótimo

correspondia a mancha de coloração intermediária, enquanto uma coloração mais forte

representava excesso de ligante e uma coloração mais franca retratava a falta do mesmo

(ROBERTS et al., 1991).

Em 1909, diferente do que era empregado até então no asfalto de chapa, a construção dos

chamados Bitulithic Pavements permitiu o uso de agregados maiores que três polegadas.

Pesquisas voltadas para este tipo de pavimento permitiram desenvolver um método para

determinar a graduação densa ideal dos agregados usados nestas misturas. Para isso, a

porcentagem de material passante na peneira número 200 era relacionada, por intermédio

de um gráfico, à peneira que passa 100% do material, o que permitiu facilitar a comparação

entre a graduação de diferentes misturas (ROBERTS et al., 1991).

Uma forma menos abstrata do que o Pat Test para dosar o teor ótimo de ligante foi

desenvolvida na década de 1920 e denominada método de dosagem Hubbard-Field. Nele,

amostras cilíndricas com 2 polegadas de diâmetro e 1 polegada de altura eram forçadas

através de um orifício padrão com 1,75 polegadas de diâmetro. As cargas aplicadas eram

reportadas como os valores de estabilidade e plotadas em um gráfico, juntamente aos

valores do teor de asfalto, para obtenção do teor ótimo de ligante (ROBERTS et al., 1991).

Em 1927, o engenheiro Francis Hveem observou que havia uma relação entre o teor ótimo

de ligante e a superfície de contato do agregado. Em 1932, as observações e ensaios realiza-

dos por esse engenheiro dariam origem ao primeiro método de dosagem mais amplamente

usado nos EUA: o método Hveem. Nele, o teor de asfalto usado precisava satisfazer a

absorção do agregado e apresentar uma espessura mínima de cobertura na superfície. Era

analisado o comportamento da mistura na presença de água e a resistência à deformação

plástica era medida por intermédio de um equipamento denominado estabilômetro Hveem.

Inicialmente, não foi considerado os vazios existentes nas misturas (HUBER, 2013a).

A década de 1920 trouxe importantes avanços não somente para os métodos de dosagem

de misturas, mas também para a classificação dos materiais geotécnicos. Entre os anos de

1928 e 1929, duas importantes formas de caracterizar os solos utilizados na pavimentação

estavam em desenvolvimento: a classificação TRB e o ensaio CBR. A primeira foi desen-

volvida pelo Buerau of Public Roads (PR) com a participação de Terzaghi e Hogentogler.

A segunda, desenvolvida pelo California Divisions of Highway, recebe este nome devido

a um ensaio de suporte, criado por Porter, denominado California Bearing Ratio (CBR).

Utilizado para dimensionar pavimentos rodoviários, com esse ensaio também era possível

fazer uma avaliação rápida dos materiais de base, sub-base e subleito (WASEEM, 2013).

Na década de 1940, o cenário da Segunda Guerra Mundial fez com que novamente os

estudos voltados para a área de pavimentação ganhassem maior relevância nos EUA, já
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que houve a necessidade de maximizar o transporte de cargas devido ao número limitado

de veículos. Isso fez com que, durante este período, a maioria dos estados norte-americanos

mudassem as suas legislações para permitir uma carga por eixo mais elevada (FAIRBANK,

1952).

Neste contexto, em 1943 o ensaio CBR foi adaptado pelo U.S. Corps of Engineering
(USACE) para o dimensionamento de pavimentos aeroportuários militares. Já em 1945,

o método de classificação dos solos desenvolvido pelo PR foi revisado e aprovado pelo

Highway Research Board (HRB), e passou a dividir os solos em diferentes classes, o que

possibilitou avaliar o comportamento dos materiais em camadas de subleito. Já no que diz

respeito ao método CBR, este foi reconhecido pela AASHO e se tornou um dos métodos

mais utilizados no mundo para o dimensionamento de pavimentos flexíveis rodoviários

(WASEEM, 2013).

No que diz respeito à dosagem de misturas, também em 1943 estava em desenvolvimento

o método Marshall. Nele, a determinação do teor de ligante estava relacionada ao aumento

das cargas de roda e pressão dos pneus. Desenvolvido como uma consequência do método

Hubbart-Field, no método Marshall houve uma padronização da energia de compactação

por impacto. Eram analisados a estabilidade, a fluência, a massa específica, o volume

de vazios e os vazios preenchidos com betume. Em 1962, o valor dos vazios do agregado

mineral foi adicionado como um critério de projeto. Normatizada pelo Asphalt Institute,

AASHO e ASTM, o método Marshall se tornou o método de dosagem de misturas asfálticas

mais usado mundialmente (HUBER, 2013a).

2.1.2 Primeiros testes de pavimentos em grande escala

Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a percepção que a redução de carga por eixo

para os valores previamente permitidos seria uma atitude antieconômica. Isso porque,

para se transportar uma mesma carga seria necessário um maior número de veículos

e, consequentemente, um maior consumo de combustível. Ademais, os fabricantes de

caminhões tinham interesse em aumentar cada vez mais a carga por eixo produzida

(FAIRBANK, 1952).

Por outro lado, as rodovias existentes nos EUA já haviam sido projetadas para servir a

uma carga por eixo menor, e não se sabia quais os efeitos da liberação de um tráfego mais

pesado a estes pavimentos antigos. Neste contexto foi realizado o primeiro teste em grande

escala, supervisionado pelo HRB, para a análise do comportamento dos pavimentos: O

Road Test One - MD (FAIRBANK, 1952).

Realizado na década de 1950, o Road Test One - MD analisou o efeito de quatro tipos de
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eixo sobre um pavimento de concreto rígido existente no estado de Maryland - EUA. Seus

resultados foram apresentados em um relatório especial publicado pela HRB em 1952, o

Special Report 4 (HRB, 1954).

Ainda em 1952 foi dado início ao segundo teste em grande escala, sob a supervisão do

HRB, para analisar o comportamento da estrutura dos pavimentos. Desta vez, o teste

denominado WASHO Road Test analisou o comportamento de pavimentos flexíveis. As

informações e resultados deste projeto foram apresentados em dois relatórios da HRB:

Special Report 18 e Special Report 22 (HRB, 1954; HRB, 1955).

No que diz respeito à deformação permanente, o experimento do WASHO Road concluiu

que este era um defeito que acontecia, predominantemente, nas primeiras 6 polegadas

da estrutura do pavimento. Notou-se que o afundamento na trilha de roda não estava

associado a trincas por fadiga e que a deformação permanente inicial se deve, em grande

parte, a consolidação dos materiais de superfície e de base. Como sugestões para pesquisas

futuras, este teste considerou que deveria ser analisado de que forma o grau de compacta-

ção e a tensão de cisalhamento dos materiais poderiam contribuir para o aparecimento do

afundamento de trilha de roda (HRB, 1955).

2.1.3 Avanços devido ao experimento AASHO Road Test

As análises feitas nos experimentos One Road Test - MD e WASHO Road Test foram

historicamente significantes, mas a pesquisa subsequente assumiu maior relevância

para a história do dimensionamento de pavimentos. No ano de 1956 foi dado início, em

Illinois - EUA, a construção do trecho experimental do AASHO Road Test. Nele foram

analisadas estruturas de pavimentos de concreto de cimento Portland, pavimentos de

concreto asfáltico e pontes tanto com vigas de aço como com vigas de concreto. No total, o

experimento e seus resultados foram apresentados em 7 relatórios produzidos pela HRB:

Special Report 61A - Special Report 61G (HRB, 1962).

Uma relevante contribuição do AASHO Road Test foi a definição dos termos "serventia"e

"desempenho", importantes conceitos para a gerencia de pavimentos. Isso fez com que o

foco das pesquisas deixasse de ser voltado para um dimensionamento com base em tensões,

e passasse a ser concentrado em um dimensionamento que tenha como objetivo analisar o

desempenho do pavimento (HRB, 1962).

Dentre as principais descobertas, o AASHO Road Test determinou, pela primeira vez,

equações que demonstravam relações empíricas entre o desempenho do pavimento, as

cargas por eixo e o número de repetições de carga. A resistência à derrapagem e uma

relação de equivalência entre as cargas de eixo simples e eixo tandem também foram
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analisadas por este experimento (HRB, 1962).

O AASHO Road Test concluiu que os pavimentos flexíveis começam a perder a serventia à

medida que o afundamento na trilha de roda e trincas começam a aparecer na superfície

de concreto asfáltico. O surgimento da deformação permanente, no que diz respeito a

espessura das camadas, ocorreria principalmente devido a diminuição da espessura da

sub-base e do revestimento, em respectiva ordem de relevância, sendo as propriedades

do material do subleito menos significativas. Também se percebeu que a deformação

permanente causada devido à compactação gerada pela ação tráfego era relativamente

pequena, e que por isso, pressupôs-se que grande parte da deformação permanente estava

associada ao movimento lateral do material para fora, a partir do centro do eixo de roda

(HRB, 1962).

No ano de 1961 foi publicado o relatório intitulado AASHO Interim Guide for the Design of
Rigid and Flexible Pavements que viria a se tornar o primeiro guia de dimensionamento

para pavimentos rígidos e flexíveis, o AASHTO Guide for Design Pavements Structures.

Com conclusões importantes obtidas a partir do experimento AASHO Road Test, o guia

original foi modificado em edições publicadas posteriormente nos anos de 1972, 1986 e

1993 (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).

Na primeira edição, publicada em 1961, o dimensionamento se dava por intermédio de

equações para determinar o número estrutural do pavimento (SN) e o número da repetição

de carga considerando um eixo simples de 18 kips (W18). Nesta publicação, a calibração

das equações foi feita com os dados obtidos nas pistas experimentais do AASHO, e por

isso o dimensionamento se limitava a ambiente, subleito e materiais semelhantes aos do

experimento (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).

As atualizações feitas no ano de 1972 buscavam ampliar as aplicações do teste para

locais diferentes. Foi adicionado o fator regional R e o valor do CBR na determinação do

W18, enquanto os coeficientes da equação SN iriam variar de acordo com o local e outras

considerações (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).

Importantes mudanças foram feitas na revisão publicada em 1986. O SN passou a

considerar, pela primeira vez, a drenagem dos pavimentos por intermédio de um fator de

drenagem. Já na equação do W18 foi adicionado um fator de confiabilidade do projeto e

um fator de refinamento dos dados de entrada. Também foi inserido no cálculo do W18,

o Present Serviceability Index (PSI), que passou a ser obtido levando em consideração a

influência da carga e do ambiente, separadamente. Por fim, a mais significativa mudança

na determinação do W18 foi a substituição do CBR e do valor R pelo módulo de resiliência

(MR), que passou a ser considerado a principal forma de caracterização do subleito e dos

demais materiais (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).
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Em 1993 foi realizada mais uma edição do guia AASHTO de dimensionamento, com foco na

reabilitação das estruturas do pavimento. Já em 1998 foi publicado um guia complementar

direcionado apenas para pavimentos rígidos. De modo geral, os resultados obtidos no teste

do AASHO Road foram de grande importância para o dimensionamento de pavimentos

por mais de vinte e cinco anos (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).

2.1.4 Programa SHRP: desenvolvimento da dosagem SUPERPAVE

A Federal Highway Administration (FHWA), em 1987, constatou que o contínuo cresci-

mento da carga por eixo e da pressão dos pneus fez com que a deformação permanente

fosse observada com maior frequência, especialmente nos estados que faziam uso da meto-

dologia Marshall. Na década de 1980, trinta e oito estados norte-americanos utilizavam

o teste Marshall, enquanto onze faziam uso do estabilômetro Hveem (SOUSA; CRAUS;

MONISMITH, 1991). Problemas relacionados à fadiga eram mais comumente encontrados

em pavimentos dosados por intermédio do método Hveem (HUBER, 2013a).

Em 1984 foi proposto pelo Strategic Transportation Research Study (STRS), administrado

pelo TRB, um programa de curto prazo denominado Strategic Highway Research Program
(SHRP). Autorizado pelo Congresso norte-americano, o SHRP foi desenvolvido entre os

anos de 1987 e 1992. Os quatro principais focos desta pesquisa técnica eram melhorar o

desempenho de materiais asfálticos, melhorar as propriedades do concreto e a proteção de

estruturas de concreto armado (incluindo o controle de neve e gelo), desenvolver métodos

eficientes de controle de rodovias e promover uma durabilidade dos pavimentos a longo

prazo (KULASH, 1991).

O mais conhecido resultado obtido pelo SHRP foi a especificação denominada Superior
Performing Asphalt Pavements (Superpave) (WALTON; MALLORY, 2006). A metodologia

de dosagem Superpave pode ser dividida em três níveis: Nível 1 (método de dosagem),

Nível 2 (testes com base no desempenho) e Nível 3 (modelos de previsão de desempenho).

À medida que a pesquisa SHRP avançava, tornou-se aparente que o teste e a análise das

previsões de desempenho seriam suficientemente complexos, o que fez com que nenhum

dos Departamentos de Transportes (DOT) norte-americanos os utilizassem. Desta forma,

restou apenas o Nível 1, relacionado ao método de dosagem de misturas (HUBER, 2013b).

Para definir as propriedades consideradas no método de dosagem Superpave foi imple-

mentada a metodologia de abordagem consensual denominada Delfos modificado junto à

análise de ensaios e testes laboratoriais. Com isso, sete propriedades dos agregados e três

propriedades da mistura foram consideradas: controle da granulometria, angularidade

dos agregados, finos plásticos, resistência a abrasão Los Angeles, sanidade, materiais

deletérios, equivalente de areia, volume de vazios, vazios de agregado mineral e vazios
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preenchidos com betume. Destas, as que influenciam diretamente no controle da defor-

mação permanente são a angularidade dos agregados grossos e finos, volume de vazios e

vazios preenchidos com betume (HUBER, 2013b).

O método de dosagem Superpave não só refinou a forma de caracterizar agregados e

misturas com base em suas propriedades fundamentais e não empíricas, mas também

implementou o uso do compactador giratório e desenvolveu uma nova metodologia para

selecionar os ligantes asfálticos. Denominada Performance-Graded (PG), a seleção dos

ligantes passou a se basear nas peculiaridades climáticas de cada local. No entanto, apesar

de ser a primeira tentativa, o Superpave assim como o Marshall e o Hveem ainda não

possibilita analisar o desempenho, especialmente no que diz respeito ao aparecimento

da deformação permanente, trincas por fadiga e trincas devido a baixas temperaturas

(HUBER, 2013b).

2.1.5 Pista experimental WESTRACK

A realidade ao qual os pavimentos flexíveis estavam expostos havia mudado desde a

realização do AASHO Road nos anos 1950. Fatores como a mudança na carga trafegada,

tipos de pneus, limitada análise de diferentes tipos de subleito, desconsideração construtiva

de elementos de drenagem e desconsideração climática mostravam a necessidade de um

novo estudo relacionado ao dimensionamento de pavimentos. Também, no final da década

de 1990, já existiam novos tipos de materiais empregados na camada de rolamento, eram

frequente o uso de bases estabilizadas e já era implementada a dosagem Superpave em

misturas asfálticas. Ademais, o fator de confiabilidade, implementado na atualização de

1986 do Guia AASHTO, nunca foi devidamente validado e seu uso implicava em camadas

muitas vezes superdimensionadas (CHRISTOPHER; SCHWARTZ; BOUDREAU, 2010).

Nesse contexto, foi dado início em 1994 a construção da pista experimental WesTrack

para a realização do Projeto 1-37A. Nele foi realizado um ensaio acelerado de pavimento

com o patrocínio do National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Federal
Highway Administration (FHWA) e da AASHTO. Um de seus principais objetivos era

preencher a lacuna deixada pelo experimento SHRP sobre a análise de desempenho

de pavimentos asfálticos, considerando não somente as propriedades e características

da camada asfáltica, mas também das outras camadas que constituem o pavimento.

Localizado em Nevada - EUA, onde as temperaturas anuais variam entre -20°C e 40°C

e a precipitação anual é inferior a 100 mm, foi possível também realizar as verificações

iniciais em campo da mistura Superpave com a análise da influência das propriedades dos

materiais no desempenho dos pavimentos (EPPS, 2002).

Novas questões, como a reconstrução e reabilitação de pistas, foram abordadas nesse
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experimento. Em 2002 foi publicado o relatório final sobre recomendações de especificações

de desempenho do projeto WesTrack denominado Recommended Performance-Related
Specification for Hot-Mix Asphalt Construction: Results of the WesTrack Project. Nele, foi

apresentado modelos relacionados a previsão da deformação permanente que estavam

subdivididos em dois níveis. O nível 1 está baseado em regressão utilizando os dados

obtidos de afundamento de trilha de roda, número de repetições de carga e características

da mistura. O nível 2 utiliza os mesmos parâmetros para realizar uma análise das relações

empíricas-mecanísticas assumindo que a estrutura do pavimento se comporta como um

sistema de multicamadas elásticas (EPPS, 2002).

O método empírico-mecanístico representou uma grande mudança em relação aos métodos

de dimensionamento de pavimentos desenvolvidos até então, pois tornou possível calcular

as respostas do pavimento e utilizá-las para estimar os danos ao longo do tempo (EPPS,

2002). Em 2004 foi lançado o guia para dimensionamento empírico-mecanístico de pavi-

mentos novos e reabilitados intitulado Guide for Mechanistic-Empirical Design of new and
rehabilitated pavement structures, conhecido por Mechanical-Empirical Pavement Design
Guide (MEPDG).

O documento final publicado em 2004 pelo NCHRP sobre a calibração de modelos para

a previsão da deformação permanente apresentou as equações a serem utilizados no

MEPDG. A deformação permanente do pavimento é obtida pela soma da deformação de

cada camada que o compõe, e há dois modelos: um para a camada asfáltica e outro para as

camadas granulares. O modelo utilizado para a camada asfáltica relaciona a deformação

plástica e elástica de misturas asfálticas em função do número de aplicações de carga,

temperatura e três fatores de calibração de campo. O modelo utilizado para as camadas

granulares deixa a deformação permanente em função do número de aplicações de carga,

propriedades dos materiais, deformação plástica, tensão vertical, espessura da camada e

um coeficiente de calibração local. Os coeficientes de calibração locais foram obtidos no

Project 1-37A com a utilização dos dados no programa Long-Term Pavement Performance
(LTPP) (WITCZAK; EL-BASYOUNY, 2004).

No que diz respeito aos métodos de dosagem de misturas asfálticas, foi observado que

o método de dosagem Superpave não possuía um ensaio mecânico simples de prova,

enquanto o método Hveem fazia uso do estabilômetro Hveem e o Marshall tinha testes

de estabilidade e fluência. Dessa forma, o Relatório 465 do NCHRP apresentou em 2002

que o novo método de dosagem faria uma avaliação rigorosa do potencial da mistura para

o aparecimento da deformação permanente, trincas por fadiga e trincas térmicas. Após

a análise, os parâmetros escolhidos para analisar a deformação permanente na mistura

asfáltica foram o Módulo Complexo Dinâmico (E*), o Flow Time (FT) e o Flow Number

(FN), obtidos pelos ensaios triaxial dinâmico, triaxial estático e triaxial de carga repetida,
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respectivamente (WITCZAK et al., 2002).

Em 2005 foi concluída uma validação de campo e um programa de desenvolvimento de

especificações com os ensaios escolhidos. Os resultados obtidos reforçaram o uso da seleção

dos ensaios para obter o E*, FT e FN como testes simples para analisar a deformação

permanente em misturas asfálticas. Formalmente, o ensaio para obter o módulo complexo

dinâmico foi recomendado como primário para analisar o comportamento da mistura

quanto a deformação permanente. Como segunda opção, foi recomendado o ensaio para

obter o FN como procedimento complementar na avaliação da resistência à deformação

permanente na zona terciária (WITCZAK, 2006).

Em 2006, o Projeto 1-40 revisou e promoveu melhorias nos resultados obtidos no Projeto

1-37, ambos supervisionados pelo NCHRP. Como resultado, foi publicado um guia de

dimensionamento atualizado e a versão 1.0 do Software MEPDG para dimensionamentos

de pavimentos considerando o método empírico-mecanístico. Em 2007, enquanto o MEPDG

foi submetido a NCHRP, FHWA e AASHTO como um software provisório, um grupo de

agentes estatais foi formado para compartilhar conhecimento sobre o MEPDG e agilizar

a sua implementação nos EUA. Em 2008 foi publicado a primeira edição do manual

de prática para a utilização desta forma de dimensionamento, intitulado Mechanistic-
Empirical Pavement Design Guide. Ainda no mesmo ano, as agências interessadas já

tinham dado início as atividades de implementação em termos de treinamento da equipe,

coleta de dados de entrada, aquisição de equipamento de teste e criação de seções de campo

para calibração local (AASHTO, 2008).

O método empírico-mecanístico permanece sujeito a modificações a fim de representar

com maior precisão a realidade dos pavimentos e o seu desempenho ao longo do tempo.

Como os modelos implementados no Software MEPDG foram calibrados com um banco

de dados de pistas experimentais em diversas localidades do território norte-americano,

se faz necessário uma calibração dos modelos com dados locais considerando a realidade

de cada estado. Para auxiliar nesta função, foi publicado em 2010 o Guide for Local
Calibration of the MEPDG (WASEEM, 2013). Já em 2012, o Projeto 9-30A do NCHRP

tinha por objetivo recalibrar o modelo utilizado no Software MEPDG para a previsão

do afundamento na trilha de roda da camada asfáltica. A calibração feita previamente

utilizava valores padrões para as propriedades dos materiais, pois o módulo dinâmico e

outros testes fundamentais não faziam parte do banco de dados do LTPP já que foram

desenvolvidos e validados posteriormente pelo Projeto 9-19 do NCHRP (VON-QUINTUS,

2012).

A segunda edição do manual de prática para o dimensionamento empírico-mecanístico foi

publicada em 2015, e utilizava a versão 2.3.1 do Software Pavement ME Design. Em março

de 2020 foi lançada a terceira versão do manual, em que é usado a versão 2.5.3 do Software
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Pavement ME Design, comercialmente disponível no AASHTOWare. Dentre as revisões

feitas, está um novo modelo empírico-mecanístico para sobreposições de pavimentos de

concreto, novos coeficientes de calibração global de pavimentos flexíveis e semirrígidos e a

inclusão de considerações de tratamento de manutenção preventiva não estrutural para

pavimentos flexíveis e rígidos (AASHTO, 2020).

2.2 DEFORMAÇÃO PERMANENTE NOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

A deformação permanente é um dos mais importantes defeitos ao qual os pavimentos

brasileiros estão sujeitos pois compromete a estrutura do pavimento tanto funcional como

estruturalmente. Há um aceleramento da degradação da estrutura do pavimento e dos

custos operacionais, à medida que é reduzido consideravelmente o conforto ao rolamento e

a segurança do usuário (GUIMARÃES, 2009; MOURA, 2010; BASTOS, 2017).

A deformação permanente ou plástica é uma deformação não recuperável que ocorre em

um material devido à ação de uma carga mesmo após o seu tempo de aplicação ter cessado.

De acordo com Choubane, Page e Musselman (2000), esse defeito acontece devido ao

acúmulo de pequenas deformações causadas pela aplicação de cargas repetidas no subleito,

ou à ruptura ao cisalhamento da mistura asfáltica. Quando a deformação plástica acontece

na trilha de roda, resultante do acúmulo das deformações permanentes nas camadas de

granulares, estabilizadas granulometricamente e de revestimento asfáltico, será deno-

minada afundamento na trilha de roda, sendo que a camada de revestimento asfáltico é,

em geral, a camada que contribui de modo mais significativo para o afundamento total

(GUIMARÃES, 2009).

Segundo o DNIT (2003), a deformação permanente na superfície do pavimento pode ser

caracterizada por um afundamento por densificação ou por um de consolidação. No que

concerne ao afundamento por densificação, a classificação se dá de acordo com a sua

localização no pavimento, podendo ser de trilha ou de eixo, e é gerado devido a fluência

plástica de uma ou mais camadas do pavimento. Já o de consolidação, classificado também

de acordo com a localização, tem como causa a consolidação diferencial ocorrente em

camadas do pavimento ou do subleito. Como principal diferença, a primeira apresenta

solevamento, enquanto a segunda não ocorre essa alteração volumétrica lateral.

A Figura 2.1 (a) mostra a deformação permanente não estrutural, que ocorre somente

no revestimento asfáltico. Quando acontece em diferentes camadas do pavimento, este

defeito é denominado deformação estrutural, e está representado na Figura 2.1 (b). Este

trabalho terá como tema de análise apenas a deformação não estrutural, visando o seu

objetivo principal.
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Figura 2.1 – Trilha de roda no revestimento asfáltico (a) e nas diversas camadas (b)

(a) (b)
Fonte: Adaptada de Bernucci et al. (2008).

2.3 DEFORMAÇÃO PERMANENTE NAS MISTURAS ASFÁLTICAS

As misturas asfálticas, empregadas na camada de revestimento dos pavimentos asfálticos,

são obtidas por intermédio da combinação de agregados pétreos e cimento asfáltico de

petróleo (CAP). Esta combinação acontece sob elevadas temperaturas, e nela pode ser

adicionado modificador ou melhorador a fim de promover uma alteração nas propriedades

convencionais da mistura (BARROS, 2017).

A densificação e a deformação por cisalhamento, apresentadas na Figura 2.2 (a) e (b), são

as duas formas de se gerar deformação permanente nas misturas asfálticas. Enquanto

a densificação é caracterizada por uma diminuição do volume e aumento da densidade,

o cisalhamento é uma deformação que muda a forma da camada asfáltica, sem que haja

uma alteração volumétrica significativa (BROWN; KANDHAL; ZHANG, 2001).

Figura 2.2 – Deformação permanente por densificação (a) e por cisalhamento (b)

(a) (b)
Fonte: Ferreira (2015).

De acordo com Bell (1978), os fatores que mais influenciam a deformação permanente nos

materiais betuminosos são, em ordem de importância, a temperatura, o grau de tensão e o

tempo de carregamento. Já no que diz respeito aos materiais granulares, a ocorrência da

deformação permanente se dá, principalmente, devido a sete fatores: o elevado percentual

de ligante asfáltico; alto teor de finos na granulometria; baixa consistência do ligante

asfáltico para a temperatura da região onde este é empregado; agregados com forma

esférica e baixa angularidade e regularidade; temperaturas elevadas; agregado com baixa

resistência ao desgaste e compactação insuficiente (BASTOS, 2017). Tais fatores podem
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contribuir, isoladamente ou em conjunto, para a formação da deformação permanente em

misturas asfálticas (MOURA, 2010).

2.4 MÉTODO M-E PARA O DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

O pavimento asfáltico é caracterizado pela camada de revestimento asfáltico e pode ser

classificado como flexível ou semirrígido. De acordo com o DNIT (2006) os pavimentos

flexíveis são aqueles em que as tensões provenientes de um carregamento são distri-

buídas quase que homogeneamente entre as diferentes camadas, de modo que todas

elas sofram uma deformação elástica significativa, enquanto os pavimentos semirrígi-

dos caracterizam-se pela presença de uma base cimentada por algum aglutinante com

propriedades cimentícias.

Para que seja realizado o correto dimensionamento de pavimentos asfálticos, com o objetivo

de atender tanto os aspectos estruturais como os funcionais, deve ser feita a especificação

dos materiais e espessuras de todas as camadas. Assim, os métodos empregados para

o dimensionamento de pavimentos devem proporcionar suporte estrutural às ações do

tráfego, clima, conforto e segurança durante um período de projeto estabelecido (HUDSON,

1971; BOCK, 2016; SANTIAGO, 2017).

As técnicas de dimensionamento de pavimentos evoluíram deixando para trás o dimensio-

namento puramente empírico. Historicamente, vários métodos foram desenvolvidos de

modo a determinar qual a espessura deveria ser empregada nas camadas dos pavimentos

flexíveis. Cinco são as principais: o método empírico, o método de resistência ao cisalha-

mento, o método de deflexão limite, o método de regressão e o método empírico-mecanístico

(HUANG et al., 2004).

No método empírico-mecanístico, inicialmente Kerkhoven e Darmon (1953) sugeriram

o uso da tensão de compressão vertical no topo do subleito como critério de falha para

reduzir a deformação permanente. Posteriormente, em 1960, Saal e Pell recomendaram

a tensão de tração horizontal na fibra inferior da camada asfáltica para minimizar o

trincamento por fadiga (HUANG et al., 2004).

O método empírico-mecanístico está baseado nas propriedades mecânicas dos materiais

que constituem as diferentes camadas do pavimento. Por intermédio destas propriedades

associadas ao número de solicitações é possível obter valores de tensões e deformações, que

constituem uma resposta estrutural. Tais resultados, associados a ensaios laboratoriais e

de desempenho em campo, são utilizados para prever falhas ao longo do período de projeto

(HUANG et al., 2004).

A Figura 2.3 apresenta o fluxograma básico de um método M-E de dimensionamento de
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Figura 2.3 – Fluxograma básico de um método M-E de dimensionamento de pavimentos

Fonte: Elaborado por Santiago (2017) com base em Motta (1991) e Huang et al. (2004).

pavimentos. Essencialmente, é necessário adquirir um banco de dados com informações

sobre o tráfego, materiais, técnicas construtivas e condições ambientais. Uma correlação

entre os dados de tráfego e da resistência dos materiais e as épocas sazonais, bem como

uma verificação do comportamento dos materiais de acordo com o tipo de carregamento

empregado é fundamental. São adotadas espessuras para as diferentes camadas e com

o auxílio de equações torna-se possível calcular os valores das tensões e deformações

atuantes. Com isto, são utilizados modelos de previsão de desempenho para relacionar os

valores críticos obtidos para a tensão e deformação com os danos causados pelo processo

de repetição de cargas. Finalmente, é feita a verificação para determinar se, nas condições

utilizadas para o dimensionamento, as espessuras escolhidas são satisfatórias (MOTTA,

1991; FRANCO, 2007; SANTIAGO; SOARES, 2015).

2.5 PREVISÃO DE DESEMPENHO EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

A vida de serviço de um pavimento diz respeito ao tempo máximo em que este resiste

a degradação de suas características funcionais e/ou estruturais, de modo a manter o

desempenho acima dos níveis aceitáveis ou dentro das normas para a classe da via. Tal

conceito está intrinsecamente relacionado a capacidade que um pavimento tem de servir

ao tráfego de modo econômico, seguro e confortável, definido por Hudson (1971) como

serventia, com base nos estudos realizados pela AASHO Road Test.

Hudson (1971) descreveu o desempenho dos pavimentos como a capacidade que este
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tem de servir ao tráfego de modo satisfatório durante um certo período. Posto isto, a

previsão do desempenho assume fundamental importância, uma vez que está relacionada

à quantificação da redução do nível de serventia ou ao surgimento de defeitos no pavimento

durante a sua vida de serviço (DNIT, 2006).

É entendido que o desempenho dos pavimentos está diretamente relacionado a deterioração

acarretada pelas ações de cargas combinadas a fatores ambientais, técnicas construtivas e

materiais empregados. Isso acontece devido a influência de tais fatores no histórico de

serventia da estrutura (ALBUQUERQUE, 2007).

Para que seja feita uma avaliação do desempenho dos pavimentos, se faz necessário a

obtenção de alguns parâmetros. Os três fatores fundamentais para o desenvolvimento de

um modelo de previsão de desempenho são os tipos de defeitos, as técnicas de levantamento

de dados e as técnicas de modelagem (ALBUQUERQUE, 2007).

Vários são os modelos de previsão de desempenho de pavimentos desenvolvidos no mundo

e de acordo com Haas (2001) eles são classificados em três grupos: empírico, empírico-

mecanístico e subjetivo.

Nos modelos de previsão empírico, algumas variáveis, tais como a deflexão ou carrega-

mento, são determinadas ou estimadas conforme as suas correlações com a serventia ou

outra medida de deterioração. Para tanto, geralmente se faz uso da análise de regressão.

Já nos modelos empíricos-mecanísticos, parâmetros de resposta estrutural do pavimento,

por exemplo a tensão no subleito, são associados a outras variáveis, tal qual o tráfego

acumulado, por intermédio da análise de regressão ou por modelos que foram também

calibrados por tal análise. A última subclassificação para os modelos de previsão de

desempenho trata-se do modelo subjetivo. Neste, a perda de serventia ou outra medida de

deterioração e a sua associatividade com a idade do pavimento é estimada com base na

experiência do técnico. Para considerar no modelo subjetivo as diferentes combinações das

variáveis, é usual a aplicação dos modelos de transição de Markov e os modelos Bayesianos

(HAAS, 2001).

Já no que diz respeito às técnicas para elaboração de um modelo de previsão, Shahin (2005)

destaca três formas: a extrapolação linear, a regressão e o modelo empírico-mecanístico.

Tida como a mais simples, a técnica de extrapolação linear se baseia na condição inicial do

pavimento e no momento da avaliação. Por este motivo, o modelo gerado não é represen-

tativo a longo prazo, bem como não pode ser utilizado em pavimentos diferentes aos que

o deu origem. Já a técnica de regressão, também denominada empírica, é do tipo linear

quando estabelece uma relação empírica entre duas variáveis, e linear múltipla quando

se usa mais de duas variáveis. Nesse caso, a qualidade do ajuste da regressão pode ser

avaliada por intermédio do coeficiente de regressão R². Finalmente, a técnica do modelo
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empírico-mecanístico faz uso da tensão e deformação como dados de entrada (variáveis in-

dependentes), e com o auxílio da técnica de regressão é possível obter a resposta estrutural

do pavimento como variável dependente (HAAS, 2001).

A Figura 2.4 apresenta os métodos para o dimensionamento de pavimentos citados no

tópico 2.2 deste trabalho, e as técnicas para construir novos modelos de previsão de

desempenho de pavimentos e suas classificações, ambas apresentadas neste tópico.

Figura 2.4 – Dimensionamento de pavimentos, técnicas para criar modelos e suas classificações

Fonte: Elaborado pela autora com base em Huang et al. (2004), Haas (2001) e Shahin (2005).

2.6 PREVISÃO DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE NA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁL-

TICO

Nessa seção serão apresentadas as diferentes considerações a respeito da previsão de

deformação permanente na camada de revestimento asfáltico utilizadas pelo método M-E

norte-americano de dimensionamento de pavimentos asfálticos e pelo método MeDiNa,

proposto no Brasil para o dimensionamento de pavimentos novos e reabilitados.

2.6.1 MÉTODO M-E DE DIMENSIONAMENTO NORTE-AMERICANO

A Olidid e Hein (2004) desenvolveram e calibraram no Projeto 1-37A um modelo para pre-

visão da deformação permanente na camada de revestimento asfáltico. Nele, a deformação

plástica e elástica de misturas asfálticas são relacionadas à temperatura e ao número de

aplicações de carga. Em 2012, o Projeto 9-30A do NCHRP apresentou a readequação e

recalibração global deste modelo que está representado pela Equação 2.1 (VON-QUINTUS,

2012).

εp = εr ·kz ·βr1 ·10kr1 ·Tkr2·βr2 ·Nkr3·βr3 (2.1)
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Onde:

εp: Deformação permanente na n-ésima repetição de carga;

εr: Deformação específica resiliente como função das propriedades da mistura;

kz: Fator para uma previsão mais acurada do afundamento de trilha de roda;

βr1, βr2, βr3: Coeficientes de calibração local. Valores iguais a 1 para a calibração global

definida no Projeto 1-40D do NCHRP;

kr1: Fator de deformação plástica. Equivalente a -3,35412 para calibração global;

kr2: Fator de deformação plástica relacionado ao efeito da temperatura. Equivalente a

1,5606 para calibração global;

kr3: Fator de deformação plástica relacionado ao efeito das cargas de roda. Equivalente a

0,4791 para calibração global;

T: Temperatura do material em °F; e

N: Número de repetição de carga.

A determinação do fator kz se dá por intermédio da Equação 2.2 e é dependente dos valores

da espessura da camada asfáltica e da profundidade do ponto analisado. Para tanto, é

necessário determinar os coeficientes C1 e C2 (Equação 2.3 e Equação 2.4, respectiva-

mente). A sua formulação foi obtida através de ensaios realizados em seções da pesquisa

de acompanhamento de trechos de pavimentos do Departamento de Transportes do estado

de Minnesota (MnRoad) (WITCZAK; EL-BASYOUNY, 2004).

kz = (C1 +C2 · z) ·0,328196z (2.2)

C1 =−0,1039 ·Hac
2 +2,4868 ·Hac −17,3420 (2.3)

C2 = 0,0172 ·Hac
2 −1,7331 ·Hac +27,4280 (2.4)

Onde:

z: Profundidade do ponto analisado (polegadas); e

Hac: Espessura da camada asfáltica (polegadas).

2.6.2 MÉTODO M-E DE DIMENSIONAMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

Atualmente o MeDiNa considera para avaliação da deformação permanente na camada

asfáltica apenas o parâmetro Flow Number (FRANCO; MOTTA, 2018). O método M-E de

dimensionamento apresenta uma relação entre os valores de FN e o número de repetições

de carga (N), com valores limites para as classes de desempenho das misturas asfálticas

no que diz respeito a deformação permanente, como mostra a Tabela 2.1.
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Tabela 2.1 – Limites das classes de desempenho das misturas asfálticas

Classe Flow Number (FN) N recomendado: N recomendado:
Condições normais Condições severas

1 FN ≥ 100 N < 1 x 106 Não recomendado
2 100 ≤ FN < 300 1 x 106 ≤ N < 1 x 107 N < 1 x 106

3 300 ≤ FN < 750 1 x 107 ≤ N < 1 x 108 1 x 106 ≤ N < 1 x 107

4 750 ≤ FN < 2000 N ≥ 1 x 108 1 x 107 ≤ N < 1 x 108

5 FN ≥ 2000 - Nser ≥ 1 x 108

Fonte: Franco e Motta (2018).

Os valores dos números de ciclos de carga são recomendados para condições normais e

severas. No primeiro caso, as velocidades são superiores a 60 km/h, não há intersecções ou

terceira faixa nas vias e/ou a temperatura máxima do revestimento asfáltico é moderada.

No segundo caso, trata-se de vias com tráfego lento, com velocidades inferiores a 60 km/h,

onde há intersecções, terceira faixa, praças de pedágio, tráfego canalizado, paradas de

ônibus e/ou a temperatura máxima do revestimento elevada (FRANCO; MOTTA, 2018).

A temperatura máxima caracterizada como moderada ocorre quando o valor é inferior a

64°C, caso contrário é tida como elevada. Para definir esse valor de temperatura, considera-

se a temperatura máxima moderada do revestimento asfáltico como a temperatura máxima

média de sete dias consecutivos, a 20 mm de profundidade, determinada conforme norma

AASHTO M323 - Superpave Volumetric Mix Design. Desta forma, após o dimensionamento

de uma estrutura ou avaliação de um pavimento existente, o Software MeDiNa apresenta

um valor de FN que deverá ser exigido no controle de qualidade durante a obra (FRANCO;

MOTTA, 2018).

Sabe-se que a temperatura e a velocidade são fatores relevantes para a deformação

permanente na camada de revestimento asfáltico. Por isso, na Tabela 2.1 é possível

observar a exigência de maiores valores de flow number, considerando um mesmo número

N, para as condições severas onde a velocidade de tráfego é mais baixo e, consequentemente,

a estrutura sofre com a ação do tráfego por mais tempo.

2.7 ENSAIO UNIAXIAL DE CARGA REPETIDA

No Brasil, a norma ABNT NBR 16505 foi elaborada pelo Organismo de Normalização

Setorial de Petróleo (ABNT/ONS-034) e publicada no ano de 2016 com o objetivo de obter

a classe de desempenho Flow Number (FN). Em 2018, a Norma DNIT 184 foi criada

para contribuir com a elaboração do método empírico-mecanístico de dimensionamento

de pavimentos asfálticos brasileiros, e também aborda sobre o ensaio uniaxial de carga

repetida utilizado para obtenção do parâmetro FN.
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As normas ABNT NBR 16505 e DNIT 184 limitam a temperatura de ensaio em 60 ± 5 ◦C
de modo que o corpo de prova de mistura asfáltica é submetido a um pré-carregamento

compressivo de 10,2 ± 0,5 kPa (Pcontato) por 60 s, seguido por um carregamento cíclico

de compressão vertical. Este carregamento tem duração total de 1 s e consiste em 0,1 s

de aplicação de uma carga com magnitude variando entre o valor de Pcontato até a carga

máxima de 204,0 ± 4,0 kPa, seguida por 0,9 s de repouso. A deformação permanente

acumulada é determinada em função do número de ciclos, e como resultado são plotados

gráficos da taxa de deformação plástica e da deformação plástica específica versus número

de ciclos de aplicação de carga (DNIT, 2018; ABNT, 2016).

Os resultados obtidos para a deformação permanente, apresentados na Figura 2.5, podem

ser subdivididos nas zonas primária, secundária e terciária. A zona primária representa a

fase de consolidação e é caracterizada pelo comportamento decrescente da taxa de defor-

mação plástica vertical uniaxial ao longo do tempo de carregamento. A zona secundária

é caracterizada por uma leve redução da taxa de deformação plástica vertical uniaxial,

enquanto a zona terciária é caracterizada pela ruptura da amostra devido ao início do

cisalhamento a volume constante e tem início no valor mínimo admitido para a taxa de

deformação plástica vertical uniaxial, onde este valor irá aumentar com o tempo (ABNT,

2016; DNIT, 2018).

Figura 2.5 – Regiões da curva de deformação plástica e obtenção do FN

Fonte: Norma DNIT 184/2018 - ME.

Ambos os normativos consideram que são dois os critérios de parada para este ensaio.

Em primeiro caso, ocorre quando é obtido o valor do FN, sendo este caracterizado pelo

número de ciclos até o início da zona terciária. O segundo critério de parada se dá quando
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o número de ciclos total equivale ou ultrapassa 7200, o que faz com que o ensaio tenha

aproximadamente duas horas de carregamento cíclico (ABNT, 2016; DNIT, 2018).

Independentemente do uso da prensa pneumática ou hidráulica, o ensaio uniaxial de

carga repetida é amplamente utilizado em pesquisas para ranquear misturas asfálticas

quanto à resistência à deformação permanente. Entretanto, não fornece uma previsão da

evolução de tal falha para o tempo de projeto de um pavimento asfáltico (BASTOS, 2017).

No Brasil, Nascimento (2008) propôs uma abordagem para a dosagem de misturas asfálti-

cas densas com foco na prevenção da deformação permanente. Nesse trabalho, as misturas

asfálticas foram submetidas a ensaios de deformação permanente no simulador de tráfego

francês, ensaios uniaxial para obtenção do parâmetros como o módulo dinâmico e o flow
number, além de amálises de intertravamento do esqueleto pétreo segundo o Método de

Bailey. Dentre as conclusões, esse estudo recomendou valores de FN associados aos níveis

de tráfego médio e pesado e fez recomendações quanto aos valores mínimos que deveriam

ser adotados em cada caso.

Uma outra pesquisa brasileira, realizada por Bastos (2017), investigou a deformação

permanente em misturas asfálticas com base nos resultados laboratoriais obtidos nos

ensaios Triaxial Stress Sweep (TSS) e uniaxial de carga repetida, levando também em con-

sideração a evolução dessa falha em pistas monitoradas em campo. Dentre os resultados,

essa pesquisa refinou os critérios de flow number em função do tráfego médio, pesado e

extremamente pesado.

Já nos EUA, o relatório AAT (2011) do NCHRP (Report 673: A Manual for Design of
Hot-Mix Asphalt with Commentary) apresentou um manual de projeto para mistura

asfáltica a quente (HMA) que incorpora os muitos avanços na caracterização de materiais

e tecnologia de dosagem desenvolvida desde a conclusão do Programa Estratégico de

Pesquisa Rodoviária (SHRP). Esse relatório apresentou valores mínimos requeridos para

o flow number com base nos diferentes níveis de tráfego.

Os critérios sugeridos pelos trabalhos desenvolvidos por Nascimento (2008), Bastos (2017)

e AAT (2011) são apresentados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Valores mínimos de FN para os diferentes níveis de tráfego

Médio Pesado Extremamente Pesado
[3x106,1x107] [1x107,3x107] > 3x107

Nascimento (2008) > 300 > 750 -
AAT (2011) > 53 > 190 > 740
Bastos (2017) > 100 > 300 > 1000

Fonte: Nascimento (2008), AAT (2011) e Bastos (2017).

Entre os limites estabelecidos para os valores de FN por essas diferentes pesquisas, uma
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comparação direta não pode ser feita, pois as condições de ensaios utilizadas são diferentes,

como pode ser observado na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 – Condições de ensaios para obter os valores mínimos de FN

Vv (%) Temperatura (°C) Tensão (kPa)
Nascimento (2008) 6,5 a 7,5 60,0 204
AAT (2011) 4,7 a 8,2 31,3 a 54,3 600
Bastos (2017) 5,0 a 7,5 60,0 204

Fonte: Nascimento (2008), AAT (2011) e Bastos (2017).

Na Tabela 2.3 pode ser observado uma semelhança nas condições de ensaios utilizadas

nos estudos desenvolvidos por Nascimento (2008) e Bastos (2017). Apesar disso, os

valores de FN recomendados por Nascimento (2008) são quase 3 vezes maiores que

os sugeridos por Bastos (2017). Acredita-se que essa divergência acontece devido a

consideração do tráfego em campo na pesquisa realizada por Bastos (2017), entretanto,

como a própria autora recomendou, é necessário que diversos grupos de pesquisas, órgãos

rodoviários e concessionárias permaneçam coletando dados de modo que esses critérios

sejam continuamente refinados.

Já uma comparação entre as condições de ensaios dos estudos brasileiros e o norte-

americano pode ser observado uma diferença, principalmente, em relação aos valores de

tensão de carregamento, sendo adotado na norma brasileira um valor aproximadamente 3

vezes menor do que o valor utilizado pelo AAT (2011) e indicado na norma norte-americana

AASHTO TP 79-15, embora a carga e a pressão de enchimento de pneus característicos

do tráfego brasileiro sejam maiores. Com isso, é importante observar se as condições do

ensaio para obtenção do flow number no Brasil propicia a obtenção de valores que estão de

acordo com a realidade das cargas atuantes nos pavimentos nacionais.

2.8 VISÃO GERAL DO MEDINA

O MeDiNa, Método de Dimensionamento Nacional, realiza o dimensionamento e análise

de estruturas de pavimentos asfálticos através de um programa computacional resultante

de um convênio entre o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) e o Instituto Alberto Luiz

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (COPPE), que faz uso da rotina de Análise Elástica de Múltiplas Camadas

(AEMC) (FRANCO; MOTTA, 2018).

O programa MeDiNa apresenta uma aba para que seja feita a inserção de dados a fim de

realizar a análise ou dimensionamento da estrutura, bem como disponibiliza os resultados

em forma de relatórios, que apresentam a evolução mensal dos danos, o resumo da



38

deformação permanente e bacias de deflexão, além do relatório completo da análise

(FRANCO; MOTTA, 2018).

Para que seja possível a realização do dimensionamento de uma nova estrutura com o

auxílio do MeDiNa são exigidos sete critérios: espessura mínima de 5 cm e máxima de 15

cm para camadas asfálticas; espessura máxima de 25 cm para camadas estabilizadas e 40

cm para as demais camadas; a deformação permanente de uma camada deve ser inferior a

5% da sua espessura; a deformação máxima do subleito é de 5 mm e em caso de existência

de camada estabilizada, a deflexão da camada logo abaixo deve ser inferior a 70 (0,01 mm).

No que diz respeito a um projeto de reforço, o único critério exigido é a espessura máxima

da camada de revestimento asfáltico equivalente a 15 cm (FRANCO; MOTTA, 2018).

Para que seja realizado um dimensionado de acordo com os princípios empíricos-mecanísticos

são consideradas três etapas: (1) dados de entrada, (2) análise da estrutura e seu desem-

penho e (3) dados de saída. A seguir, são apresentadas com mais detalhes o procedimento

requerido pelo MeDiNa para cada uma dessas etapas.

2.8.1 Dados de entrada

A primeira etapa para realizar um projeto de pavimento de acordo com os princípios

M-E é definida como dados de entrada e será constituída pelos dados de tráfego, clima e

materiais, apresentados com um maior detalhamento a seguir.

2.8.1.1 Dados de tráfego

A modelagem do tráfego rodoviário é muito importante para o dimensionamento mais

realista da estrutura do pavimento, no entanto é algo bastante complexo. O MeDiNa

considera transformar o espectro de cargas e configurações de eixos atuantes em um

número de equivalência de passagens de um eixo padrão (N) com carga de 8,2 tonelada-

força, pressão de enchimento dos pneus de 0,56 MPa, raio de área de contato de 10,79 cm

e distância entre rodas igual a 32,4 cm.

Para isso, o MeDiNa tem uma coleção de eixos pré-estabelecidos no programa e assume

as considerações de que a carga da roda é uniformemente distribuída em área circular

e tem pressão de contato igual à pressão de inflação. O cálculo para a determinação do

número N depende do volume médio diário (VMD) e do fator de veículos (FV), sendo que

para determinar o fator de veículos, é necessário obter o fator de equivalência de carga.

O método utilizado para a determinação do fator de equivalência de cargas foi baseado

no método desenvolvido pela AASHTO. No entanto, segundo Motta (1991), esses fatores

foram desenvolvidos considerando os tipos e condições particulares de solos e clima norte-
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americanos que não são, necessariamente, correspondentes aos do Brasil. Além disso, os

veículos utilizados nas pistas experimentais na década de 1980 para o desenvolvimento

desses fatores são muito diferentes dos veículos utilizados atualmente.

Por fim, também é considerada a distribuição do tráfego nas faixas de rolamento, que deve

ser detalhado para cada sentido da via e que proporções são recomendadas pelo DNIT. Por

exemplo, para rodovias com duas faixas de tráfego, normalmente se assume um valor de

50%, apesar de que nem sempre essa consideração é verdadeira.

2.8.1.2 Dados de clima

A estrutura do pavimento está sujeita não apenas a ação do tráfego mas também às ações

climáticas que afetam diretamente seu desempenho devido à influência direta que tem

sobre o comportamento mecânico de alguns materiais que o compõe. De acordo com Franco

(2007), a umidade e a temperatura são as duas variáveis climáticas que podem afetar

de forma mais significativa as propriedades das camadas e do subleito do pavimento

e, consequentemente, a capacidade da estrutura suportar o carregamento imposto pelo

tráfego.

A temperatura tem maior influência sobre os materiais asfálticos uma vez que estes

assumem um comportamento viscoelástico e por este motivo, quando sujeitos à eleva-

das temperaturas do ar e à grande absorção de radiação solar, pode ocasionar maiores

deformações plásticas e elásticas dos pavimentos asfálticos sob ação das cargas. Já a

umidade, que pode ser ocasionada pela infiltração de água da chuva, variação do nível

do lençol freático ou transferência de umidade entre as camadas, tem grande influência

nas camadas inferiores do pavimento, uma vez que pode significar uma variação no seu

comportamento resiliente, cujo módulo, a depender do material, diminui constantemente

quando o teor de umidade aumenta acima do seu valor ótimo.

Apesar disso, até o momento o MeDiNa não considera em suas premissas modelos de clima

com a influência da temperatura e da umidade na análise estrutural (FRANCO, 2007).

A saber, o método MEPDG norte-americano tem modelos desenvolvidos que possibilitam

estimar a temperatura e a umidade em cada camada e ainda pode contar com aproxi-

madamente mil estações distribuídas em todo o território. Ao invés disso, o Método de

Dimensionamento Nacional possibilita considerar a influência climática apenas através

do envelhecimento das misturas asfálticas em curto e em longo prazo.

2.8.1.3 Dados dos materiais

A correta aplicação de um método M-E exige a realização de ensaios dos materiais cons-

tituintes do pavimento. O MeDiNa segrega esses materiais em asfálticos, estabilizados,
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granulares e constituintes do subleito, totalizando, até o momento, oito normas com

procedimentos de ensaios desenvolvidos, apresentados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4 – Ensaios e normas utilizadas no MeDiNa

Número
do ensaio

Nome do ensaio
Normatização

do ensaio

1
Pavimentação asfáltica – Misturas asfálticas –

Determinação do módulo de resiliência

DNIT

135/2018-ME

2
Pavimentação asfáltica – Ensaio de fadiga por

compressão diametral à tensão controlada

DNIT

183/2018-ME

3
Pavimentação asfáltica – Misturas asfálticas –

Ensaio uniaxial de carga repetida para determinação

da resistência a deformação permanente

DNIT

184/2018-ME

4
Pavimentação asfáltica – Misturas asfálticas –

Determinação da resistência à tração por

compressão diametral

DNIT

136/2018-ME

5
Pavimentação – Solos – Determinação do módulo de

resiliência

DNIT

134/2018-ME

6
Pavimentação – Solos – Determinação da

deformação permanente

DNIT

179/2018-IE

7
Pavimentação – Materiais estabilizados

quimicamente – Determinação do módulo de

resiliência

DNIT

181/2018-ME

8
Pavimentação – Ensaio de fadiga por compressão

diametral à tensão controlada em camadas

estabilizadas quimicamente – Método de ensaio

DNIT

434/2021-ME

Fonte: Elaborado pela autora com base em Franco e Motta (2018).

O MeDiNa considera que os dados de entrada devem ser obtidos por intermédio desses

ensaios para a caracterização dos materiais. No entanto, no método empírico-mecanístico

norte-americano esses dados podem ser obtidos em laboratórios ou estimados através de

modelos de previsão. A saber, o MEPDG norte americano considera três níveis diferentes

de análise, onde no nível 1 é requerido a realização de ensaios laboratoriais para caracteri-

zação dos materiais e nos níveis 2 e 3 nenhuma medição laboratorial é necessária, sendo

usados em vez disso, modelos preditivos para estimar os dados de entrada.

A seguir, são apresentadas as caracterizações requeridas pelo MeDiNa para obter os dados

de entrada referente aos materiais asfálticos, estabilizados e granulares e de subleito.
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• Caracterização dos materiais asfálticos

No MeDiNa as espessuras das camadas asfálticas devem variar entre 5 cm e 15 cm,

sendo que a estrutura de um pavimento pode ser composta por mais de uma camada,

caso necessário. Os materiais asfálticos utilizados podem constituir camadas asfálticas

tradicionais, camadas asfálticas com asfalto modificado por polímero ou camadas asfálticas

misturadas com borracha e nesses casos devem ser determinados e utilizados como dados

de entrada o módulo de resiliência (MR) e a fadiga de acordo com os procedimentos

apresentados nas normas DNIT 135/2018-ME e DNIT 183-2018-ME, respectivamente.

A caracterização das misturas asfálticas com o módulo de resiliência define um comporta-

mento elástico, considerado pelo MeDiNa como elástico linear. No entanto, os materiais

asfálticos têm comportamento viscoelástico, ou seja, o módulo varia em função da frequên-

cia de carregamento e da temperatura. Soares e Souza (2003) em seu trabalho enfatizaram

a necessidade de considerar a viscoelasticidade desses materiais, pela realização do ensaio

de módulo dinâmico, que por ser realizado em diferentes temperaturas e frequências

permite uma caracterização da rigidez de maneira mais adequada e gera curvas mestras

que possibilitam inferir as respostas sob qualquer tipo e forma de solicitação.

No que diz respeito ao comportamento de fadiga das misturas asfálticas, apesar do

estado de tensões em campo ser de difícil reprodução em laboratório, existem ensaios que

possibilitam empregar formas de carregamento simplificada na análise. Os principais

modos de carregamento utilizados em ensaios de fadiga são a tração direta, a tração

indireta por compressão diametral e a flexão sob momento máximo. A norma DNIT

183/2018-ME considera a análise do comportamento através da realização do ensaio de

fadiga por compressão diametral à tensão controlada, no entanto, de acordo com Morilha-

Junior et al. (2004), ensaios de flexão possibilitam simular melhor o estado de tensões

atuantes em uma camada cimentado do pavimento, apesar de que requerem equipamentos

mais sofisticados e mais tempo para a moldagem.

As misturas asfálticas também são avaliados quanto à deformação permanente, conforme

especificações na norma DNIT 184/2018-ME, no entanto, o MeDiNA não utiliza os resulta-

dos desse ensaio como dados de entrada. Isso justifica o porquê a deformação permanente

sempre é nula na camada asfáltica para qualquer dimensionamento feito, até o presente

momento, no programa MeDiNa.

Os materiais asfálticos no MeDiNa também podem compor tratamentos superficiais duplos

ou triplos para valores de N inferiores ou iguais a 106 e nesse caso o dimensionamento é

feito com base apenas na deformação permanente das camadas inferiores. Por fim, também

podem ser utilizadas camadas de antirreflexão de trincas sobre camadas estabilizadas

e nesse caso não há avaliação da deformação permanente ou fadiga. Para ambas as
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considerações, a espessura da camada vai variar entre 1,5 cm e 3 cm.

Além dos ensaios desenvolvidos para compor o Método de Dimensionamento Nacional de

pavimentos, também são considerados como dados de entrada para as misturas asfálticas

o tipo de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), massa específica, resistência à tração, teor

de asfalto, volume de vazios, faixa granulométrica, abrasão Los Angeles e coeficiente de

Poisson. Sendo que este último, de acordo com DNIT 135/2018-ME, não é usualmente

determinado e por isso deve ser adotado um valor igual a 0,30.

No que tange a determinação do tipo de CAP, o MeDiNa não especifica a classificação a ser

utilizada, podendo estes serem caracterizados por penetração, viscosidade ou desempenho.

A saber, no Brasil a mais conhecida e utilizada é a caracterização por penetração, que ape-

sar de ter execução rápida e de baixo custo, não permite obter informações fundamentais

como as temperaturas de mistura e compactação.

• Caracterização dos materiais estabilizados

O MeDiNa requer como dados de entrada para a caracterização dos materiais estabilizados

o coeficiente de Poisson, o módulo de resiliência, o grupo de classificação MCT, o teor

de cimento, a resistência à tração, a massa específica, a umidade ótima, a energia de

compactação e a análise de fadiga dos materiais. Nem todos os dados são necessários

para fazer o dimensionamento da estrutura, entretanto, quanto melhor caracterizado for o

material, mais preciso será o dimensionamento.

A estabilização objetiva melhorar as propriedades de resistência e expansibilidade dos

solos para o emprego em obras de pavimentação. Para análise desses materiais é realizado

o ensaio para a determinação do módulo de resiliência e o ensaio de fadiga à tensão

controlada, de acordo com os procedimentos apresentados nas normas DNIT 181/2018-

ME e DNIT 434/2021-ME, respectivamente. A deformação permanente de camadas

estabilizadas não é analisada pois o método considera que quando bem construídas e

mantidas, essas camadas não contribuem de forma efetiva para o afundamento na trilha

de roda do pavimento.

O MeDiNa considera um comportamento do tipo sigmoidal para o módulo de resiliência

dos materiais estabilizados, ou seja, o valor do módulo de deformação elástica é modificado

à medida que os danos devido as repetições da carga do tráfego progridem. Por isso, foi

adotado um modelo proposto por Ayres (1997), onde o módulo da camada cimentada pode

ser calculado mensalmente a partir do valor do MR máximo, MR mínimo e do consumo de

vida de fadiga acumulado até o mês de análise. O valor do MR máximo, obtido conforme

DNIT 181/2018-ME, equivale ao módulo da camada recém construída e sem trincas e o
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MR mínimo equivale ao módulo da camada totalmente trincada, podendo ser utilizado o

valor referente ao material granular semelhante e sem estabilizante.

No que diz respeito ao comportamento de fadiga desses materiais, assim como acontece

no materiais asfálticos, também é realizado ensaio de fadiga por compressão diametral à

tensão controlada, cujo procedimento foi recentemente disponibilizado na norma DNIT

434/2021-ME. Provavelmente, o emprego da tensão indireta foi escolhida devido ao fato de

empregar equipamentos menos sofisticados e requerer moldagem mais ágil.

• Caracterização dos materiais granulares e de subleito

Os dados de entrada requeridos para os materiais granulares e de subleito incluem o

coeficiente de Poisson, o módulo de resiliência, massa específica, umidade ótima, energia de

compactação, abrasão Los Angeles e deformação permanente. No MeDiNA esses materiais

podem compor camadas com espessura variando entre 10 cm e 40 cm.

Quando submetido ao carregamento cinético de veículos, os materiais granulares apre-

sentam um comportamento elasto-plástico complexo. Para tal consideração, é utilizado o

módulo de resiliência, determinado a partir dos procedimentos apresentados na norma

DNIT 134/2018-ME. A análise do módulo pode ser feita considerando o modelo resiliente

linear ou não linear e o MeDiNa indica que o projetista pode escolher o que melhor repre-

sente o comportamento do material. De acordo com Franco (2007), o modelo em função das

tensões octaédricas é indicado para materiais granulares, enquanto o modelo em função

das tensões desvios é indicado para materiais argilosos e o modelo composto para todos os

solos e britas em geral, pois possibilita considerar tanto o comportamento granular quanto

argiloso.

Para avaliar a deformação permanente desses materiais foi desenvolvida a norma DNIT

179/2018-IE, cujos resultados obtidos no ensaio são utilizados no modelo proposto por

Guimarães (2009). O comportamento dos materiais granulares possibilita os segregar

em quatro tipos: I (materiais com acomodamento plástico para um número de ciclos

relativamente baixo), II (materiais com acomodamento plástico para um número de ciclos

mais elevado), III (materiais sem acomodamento plástico) e IV (material que se rompe

com um baixo número de ciclos).

2.8.2 Análise da estrutura e desempenho

Um método M-E faz uso de recursos computacionais para determinar as respostas estru-

turais do pavimento que serão utilizadas para calcular os danos acumulados durante a

vida útil da estrutura. A análise considera os danos relacionados aos critérios de ruptura
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do pavimento que, de acordo com Balbo (2015), podem ocorrer devido à resistência do

material, fadiga, deformação plástica, retração hidráulica, retração térmica, propagação

de trincas e ruptura funcional. No MeDiNa são considerados as rupturas por deformação

plástica e por fadiga, que são as mais usuais nos pavimentos brasileiros.

Um método empírico-mecanístico considera que o cálculo dos dados acumulados é feita

através de modelos de desempenho, cujos adotados no MeDiNa são apresentados na

Tabela 2.5.

Tabela 2.5 Modelos de previsão de desempenho adotados no MeDiNa

Camada Análise Modelo Variáveis

Asfáltica Fadiga N f ad = k1 · εk2
t

εk2
t = def. específica resili-

ente de tração; k1 e k2 = pa-

râmetros da curva de fadiga

Estabilizada Fadiga N f ad = 10k1+k2·%RF

N f ad = nº de ciclos de aplica-

ção de carga à ruptura; k1 e

k2 = parâmetros experimen-

tais e %RF = razão entre a

tensão de tração aplicada e

a resistência à tração à rup-

tura estática do material

Granular Deformação

permanente
ε

esp
p = ψ1 · σψ2

3 · σω3
d · Nω4

ε
esp
p = deformação perma-

nente específica; σ3 = tensão

confinante;σd = tensão des-

vio; N = número de ciclos de

aplicação de carga e ω1, ω2,

ω3 e ω4 = parâmetros

Fonte: Elaborado pela autora com base em Franco e Motta (2018).

Embora o MeDiNa considere em suas análises a deformação permanente e a fadiga, pode

ser observado que, até o momento, não há modelos de previsão para o afundamento na

camada asfáltica. Este mesmo dano também não é considerado para camadas estabilizadas,

no entanto, como afirmam Franco e Motta (2018), quando bem construídas, essas camadas

não contribuem de forma efetiva para a trilha de roda total da estrutura do pavimento.

Outro ponto importante a ser considerando é que, enquanto no MEPDG norte americano

há modelos de desempenho que analisam a ruptura estrutural e funcional do pavimento,

no MeDiNa isso se resume a fadiga em revestimento asfáltico e materiais cimentados,

e a análise da deformação permanente em materiais granulares. Desta forma, não há
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uma consideração direta da perda de eficiência funcional do pavimento. Além do que,

dois modelos de desempenho adotados no MeDiNa não são devidamente referenciados

(fadiga na camada asfáltica e na estabilizada), o que pode omitir importantes etapas de

desenvolvimento dos modelos, como o número de amostras analisadas e ensaios utilizados.

2.8.3 Dados de saída

O MeDiNa apresenta os resultados em forma de relatórios que apresenta a evolução

mensal dos danos, o resumo da deformação permanente e as bacias de deflexão. Há

também a possibilidade de obter um relatório completo da análise, onde são apresentadas

todas as informações utilizadas no dimensionamento ou análise da estrutura.

O primeiro relatório, evolução mensal dos danos, apresenta os resultados referentes ao

comportamento da área trincada, deformação permanente total e do módulo sigmoidal,

caso haja camadas cimentadas. Vale salientar que nesse relatório e no relatório dois,

referente ao resumo da deformação permanente total, a camada asfáltica sempre vai ter

deformação permanente nula, não contribuindo para o afundamento total que acontece

na estrutura do pavimento. Isso acontece pois o MeDiNa ainda não tem modelo de

desempenho para fazer tal análise. Por fim, o terceiro relatório, bacias de deflexão,

determina as bacias no topo de cada uma das camadas e do subleito, através de parâmetros

que simulam os equipamentos Falling Weight Deflectometer - FWD e a viga Benkelman.
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3 MÉTODO

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvido um método de revisão sistemática

com base nos artigos de Conforto, Amaral e Silva (2011) e Tranfield, Denyer e Smart

(2003). O método desenvolvido possibilita subdividir os estudos catalogados para aplicação

de diferentes análises relacionadas a um mesmo tema macro, o que caracteriza uma

revisão sistemática múltipla. A motivação para o desenvolvimento deste método de

Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM) se deu devido ao tema analisado neste trabalho,

cujo objetivo geral é contribuir para o aperfeiçoamento do método MeDiNa no que tange a

deformação permanente.

O desenvolvimento de um método de revisão sistemática múltipla (ReSiM) foi importante

pois os métodos convencionais são compostos apenas de uma fase, no entanto a temática

sobre a deformação permanente abordada nesse trabalho pode estar relacionada tanto

a misturas asfálticas quanto a camada de revestimento asfáltico. Além disso, o ReSiM,

diferentemente dos métodos de revisão sistemáticas usuais, minimiza a possibilidade de ex-

clusão de estudos com base em uma leitura superficial garantido que estudos importantes

para o tema principal não sejam excluídos.

Com base na ampla revisão bibliográfica elaborada nesta dissertação, foi possível concluir

que historicamente, o FN, obtido no ensaio triaxial de carga repetida e apresentado no

relatório 465 da NCHRP, foi um dos parâmetros escolhidos para analisar a deformação

permanente em misturas asfálticas (Witczak et al., 2002). No Brasil, o FN é obtido por

intermédio do ensaio uniaxial de carga repetida que, de acordo com Bastos (2017), é um

ensaio usado frequentemente para ranquear as misturas asfálticas no que diz respeito à

deformação permanente, e não fornece uma previsão da evolução deste defeito. Assim, o

FN é um parâmetro associado a deformação permanente de misturas asfálticas.

Isto posto, uma revisão sistemática múltipla possibilitaria analisar todos os trabalhos que

tem relação direta com o tema macro ‘deformação permanente’. A aplicação do método

ReSiM possibilita avaliar tanto os estudos que analisam a deformação permanente em

misturas asfálticas quanto os que avaliam a deformação permanente na camada asfáltica.

Além disso, possibilita analisar os trabalhos que eventualmente fizessem ambas análises.

A aplicação do método ReSiM é subdividida em três estágios: o planejamento da revisão, a

condução da revisão e a disseminação do conhecimento. Cada estágio é constituído por

fases, que totalizam nove, como mostra na Figura 3.1.
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Figura 3.1 Estágios e fases do método ReSiM

Fonte: Autora (2021).

3.1 ESTÁGIO 1: PLANEJAMENTO DA REVISÃO

O primeiro estágio do método ReSiM desenvolvido e aplicado neste trabalho diz respeito

ao planejamento da revisão, e está organizado em três fases: (fase 0) identificação da

necessidade da pesquisa, (fase 1) proposta da revisão e descritivos de busca e (fase 2)

definição das bases de dados.

3.1.1 FASE 0: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA REVISÃO

A fase 0 do método ReSiM deve ser constituída pela justificativa da importância da análise

proposta e definição do problema norteador, que será tido como o ponto de partida da

revisão sistemática múltipla. Nessa fase, deve ser definido um problema, preferencial-

mente na forma de pergunta, coerente com o tema macro analisado, passível de solução

e delimitado a uma dimensão viável de análise. Também deve ser definido a possível

subdivisão do tema macro analisado para que seja realizado, pelo menos, duas revisões

sistemáticas.

A motivação para a realização deste trabalho está diretamente relacionado ao método

empírico-mecanístico, que representa um avanço no dimensionamento dos pavimentos. No

Brasil, o avanço que representa o desenvolvimento de um método empírico-mecanístico

de dimensionamento de pavimentos é enfatizado, principalmente, quando comparado ao

método CBR, ainda em vigor no país. No entanto, algumas melhorias ainda devem ser

feitas para que este torne-se o método vigente.

De acordo com Franco e Motta (2018) o método nacional não considera a deformação

permanente na camada asfáltica utilizando em seu lugar o parâmetro Flow Number,
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que tem seus valores estipulados de acordo com classes de desempenho que devem ser

respeitadas na fase de execução do pavimento. A partir disto, faz-se necessário analisar

se o FN pode realmente ser o critério único e direto considerado no que diz respeito a

deformação permanente da camada asfáltica de um projeto de pavimentação.

Uma revisão sistemática sobre o assunto torna-se importante, pois irá analisar trabalhos

relevantes publicados nos últimos anos. O intuito é contribuir para o Método de Dimen-

sionamento Nacional verificando se a deformação permanente na camada asfáltica está

sendo realmente desconsiderada nas análises mecanicistas. Assim, esse trabalho tem

como pergunta problema norteador: "Diante de todo o avanço técnico-científico apenas o

parâmetro flow number é suficiente para analisar o desempenho da camada de revesti-

mento asfáltico em relação a deformação permanente ao longo do ciclo de vida da estrutura

de um pavimento?".

O tema macro em questão é a deformação permanente e a análise pode ser subdivida

em dois subtemas: (1) deformação permanente em misturas asfálticas e (2) deformação

permanente na camada asfáltica de pavimentos. Caso haja incidência de estudos que

avaliem ambos os subtemas anteriores em uma única pesquisa, poderá ser adicionado

uma terceira subdivisão: (3) deformação permanente em misturas asfálticas e na camada

asfáltica de pavimentos.

3.1.2 FASE 1: PROPOSTA DA REVISÃO E DESCRITIVOS DE BUSCA

A fase 1 do método ReSiM é essencial para iniciar a seleção de estudos, relacionados

ao tema macro, que serão utilizados para a busca de fontes primárias, como artigos,

teses e relatórios técnicos na área de estudo. Tais fontes são importantes para ampliar o

conhecimento sobre o tema analisado e contribuir para o desenvolvimento de uma revisão

bibliográfica preliminar, que será utilizada para a definição dos melhores descritores de

busca da pesquisa, considerando o tema macro analisado.

Para essa revisão sistemática múltipla, foram definidos os seguintes descritores de busca

da pesquisa em português: "MEPDG", "desempenho", "deformação permanente", "camada

asfáltica"e "afundamento da trilha de roda". Os correspondentes em inglês usados foram:

"MEPDG", "performance", "permanent deformation", "asphalt layer"e "rutting". O des-

critivo Flow Number não foi utilizado pois o propósito é verificar se este é um parâmetro

citado nos trabalhos. Nesse trabalho, os descritivos de busca foram aplicados em inglês.

Também na fase 1 do ReSiM deve ser definido o objetivo da revisão sistemática de modo

que este esteja de acordo com o objetivo geral proposto no trabalho, bem como deve ser

apresentada as limitações do estudo. No caso dessa pesquisa, que se propõe a analisar a
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relevância do Flow Number como a única forma de avaliar a deformação permanente na

camada asfáltica, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento do Método de Dimensio-

namento Nacional de pavimentos (MeDiNa). Embora o tema em análise tenha relação

direta com os modelos de desempenho para análise da deformação permanente na camada

asfáltica, neste trabalho não haverá o desenvolvimento de um modelo.

3.1.3 FASE 2: DEFINIÇÃO DAS BASES DE DADOS

Antes de iniciar a fase 2 do ReSiM, é importante saber que uma base de dados científicos

faz referência a locais que reúnem diversas revistas científicas e que possibilitam acesso a

estudos em formato de artigos, por exemplo. Essas bases podem englobar várias áreas do

conhecimento - multidisciplinares -, ou podem ser específicas de determinada área. Então,

na fase 2 do ReSiM devem ser definidas quais as bases de dados a serem utilizadas.

Para definir o protocolo da revisão, foram selecionadas como referência as bases de dados

eletrônicas Scopus, Web of Science e Science Direct que, de acordo com o Periódico CAPES,

estão entre as mais importantes bases de dados para a área de engenharia de transportes.

Também foi usada como referência a base de dados Sage Journals por apresentar um

grande número de publicações relevantes à área de estudo.

Os descritores de busca determinados na fase 1 do ReSiM são utilizados para a busca de

estudos em todas as bases de dados consideradas. Vale salientar que existe diferenças

no que tange as bases de dados em relação ao uso dos operadores lógicos. Esse trabalho

recomenta que para a aplicação do método ReSiM seja utilizado pelo menos três bases de

dados.

Essas bases de dados foram selecionadas pelo fato de serem utilizadas pelos pesquisadores

da área de engenharia de transportes e por terem acesso possibilitado por intermédio do

portal de busca integrada da Universidade de São Paulo (USP). A seguir é apresentado

mais informações sobre cada uma das bases de dados utilizadas.

O Scopus é um banco de dados que permite uma visão ampla de tudo que está sendo

publicado cientificamente sobre um tema, e é um dos mais relevantes para a área de

engenharia de transportes, de acordo com o periódico CAPES. Ao todo possui mais de 5.000

editoras internacionais com aproximadamente 46 milhões de registros e 23.000 títulos que

são atualizados semanalmente.

O Web of Science também é um banco de dados apontado pelo periódico CAPES como

importante para a área de engenharia de transportes. Com conteúdo multidisciplinar, ele

indexa apenas os periódicos mais citados de cada área. Foi originalmente produzido pelo

Institute for Scientific Information e atualmente é mantido pela Clarivate Analytics.
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O Science Direct é uma base de dados em forma de plataforma online que possibilita

acesso a diversos artigos em diferentes áreas de conhecimento, dentre elas a engenharia

de transportes. Contém aproximadamente 26.000 livros e mais de 2.200 periódicos, e a

sua relevância para a área de transportes é citada no periódico CAPES.

A Sage Journals apresenta uma coleção de periódicos de suma importância para a área

de engenharia de transportes, e é uma plataforma de descoberta de conteúdos em muitas

áreas que publica mais de 1.000 periódicos e 800 livros por ano.

3.2 ESTÁGIO 2: CONDUÇÃO DA REVISÃO

O segundo estágio do método ReSiM desenvolvido e aplicado neste trabalho diz respeito a

condução da revisão e está organizado em quatro fases: (fase 3) critérios de refinamento

de busca, (fase 4) aplicação dos filtros de seleção, (fase 5) resultados da seleção dos estudos

e (fase 6) resultados considerando a subdivisão do tema macro.

3.2.1 FASE 3: CRITÉRIOS DE REFINAMENTO DE BUSCA

Sabe-se que a seleção das fontes bibliográficas utilizadas em uma revisão sistemática é

feita com base nos estudos retornados após a pesquisa feita com os descritivos de busca

nas bases de dados selecionadas. Com isso, na fase 3 do método ReSiM devem ser definidos

os critérios de refinamento de busca, com a apresentação dos critérios de inclusão/exclusão

e a apresentação dos operadores e estratégia de buscas considerados.

Para o tema analisado foi considerado que a evolução técnico-científica ocorreu de forma

bastante acelerada nos últimos anos, devido ao refinamento do conhecimento e a realização

de grandes testes voltados para a área de pavimentação rodoviária. Isto posto, técnicas

desenvolvidas há 20 anos podem ter representado um grande avanço e já estarem obsoletas.

Assim, foram escolhidos como critérios de refinamento de busca apenas trabalhos do tipo

‘artigos científicos’ publicados a partir de 2010, nos idiomas português, inglês e espanhol.

Caso artigos de revisão, teses ou dissertações sejam retornados na busca, estes não serão

catalogados.

Foram considerados dois tipos de operadores de busca: ‘AND’ e ‘OR’. Para os descritivos

"permanent deformation" e "rutting" fez-se uso do operador ‘OR’, e para os demais foi

usado o ‘AND’. A Tabela 3.1 apresenta a estratégia de busca utilizada em cada uma das

bases de dados e a quantidade de artigos identificados para os descritores definidos.
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Tabela 3.1 Estratégia de busca e número de artigos identificados

Data
Base de

dados
Termo de busca

N°de
artigos

16/06/2020
Sage

Journals

All mepdg and performance and permanent deformation

and asphalt layer or rutting within Since 2010

58

16/06/2020 Scopus

( TITLE-ABS-KEY ( "MEPDG" ) AND TITLE-

ABS-KEY ( performance ) AND TITLE-ABS-

KEY ( "permanent deformation" ) OR TITLE-ABS-

KEY ( rutting ) AND TITLE-ABS-KEY ( "asphalt

layer" ) ) AND DOCTYPE ( ar ) AND PUBYEAR > 2009

4

16/06/2020
Web of

Science

TOPIC: ("MEPDG") AND TOPIC: (performance) AND TO-

PIC: ("permanent deformation") OR TOPIC: (rut-

ting) AND TOPIC: ("asphalt layer") Refined by: DOCU-

MENT TYPES: ( ARTICLE ) Timespan: 2010-2020. In-

dexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI.

67

16/06/2020
Science

Direct

"MEPDG"AND performance AND ("permanent deforma-

tion"OR rutting) AND "asphalt layer"Article type: Review

articles (3), Research articles (55), Data articles. Year:

2010-2020

58

TOTAL
187

Fonte: Autora (2021).

3.2.2 FASE 4: APLICAÇÃO DOS FILTROS DE SELEÇÃO

Para que seja realizada a seleção dos artigos no método ReSiM, primeiramente deve ser

identificado se há ocorrência de artigos repetidos, ou seja, estudos que foram retornados

em mais de uma base de dados. Também deve ser verificada a disponibilidade de todos os

artigos em sua íntegra antes de dar início a aplicação dos filtros de seleção.

A fase 4 se trata de um processo iterativo constituído por quatro filtros de critérios de

inclusão. No filtro 1 é realizada uma leitura do título, resumo e palavras-chave. Os

trabalhos selecionados nesta etapa seguem para o filtro 2, onde é feita a leitura da

introdução e conclusão, além da releitura do título, resumo e palavras-chaves. No filtro

3, os artigos excluídos no filtro 1 são reavaliados por completo antes de uma exclusão

definitiva, por meio da leitura do título, resumo, palavras-chaves, introdução, conclusão e

aplicação da técnica skim reading no corpo do texto. Os artigos selecionados nos filtros

2 e 3 são submetidos ao filtro 4, onde é realizada uma leitura integral dos estudos. Esse
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processo, esquematizado na Figura 3.2, deve ser realizado em cada uma das bases de

dados.

Embora Conforto, Amaral e Silva (2011) sugiram a exclusão dos artigos não selecionados

apenas com a leitura do título, resumo e palavras-chave, a aplicação do método ReSiM

possibilita que todos os artigos excluídos sejam avaliados com, pelo menos, a leitura do

título, resumo, palavras-chave, introdução, conclusão e skim reading no corpo do texto, e

isso garante que não serão desconsiderados estudos que analisem de alguma forma o tema

macro considerado.

Quanto a isso, vale salientar que a técnica do skim reading aplicada no corpo do texto no

filtro 3 constitui uma leitura rápida e superficial, caracterizada por movimentos rápidos

nos olhos do leitor. De acordo com o trabalho realizado por Duggan e Payne (2011), o uso

dessa técnica possibilita ao leitor o direcionamento explícito para as informações mais

importantes do texto. Dessa forma, o skim reading aplicado no corpo do texto trata-se de

uma leitura rápida para identificar se em algum ponto do estudo avaliado foi considerado

ou analisado a deformação permanente, tema macro em questão.

Para auxiliar o processo de filtragem, cada um dos filtros deve ser constituído por questões

objetivas aplicadas com o intuito de gerar respostas afirmativas ou negativas, que vão

resultar na seleção ou exclusão do artigo analisado.

O filtro 1 deve ser composto por questões mais generalistas que incluam os critérios de

refinamento de busca definidos na fase 3 do ReSiM. Para este trabalho foram considerado

estudos sobre pavimentação rodoviária apenas no formato artigo científico, publicados

a partir de 2010 nos idiomas inglês, português ou espanhol. O questionário referente a

aplicação do filtro 1 é apresentado na Tabela 3.2, e os artigos selecionados devem responder

afirmativamente todas as questões de seleção.

Tabela 3.2 Questionário para selecionar os artigos (filtro 1)

Questões Sim Não

1. O estudo é em formato de artigo? ( ) ( )

2. O estudo foi publicado a partir de 2010? ( ) ( )

3. O estudo foi publicado nos idiomas considerados? ( ) ( )

4. O estudo analisa pavimentos rodoviários? ( ) ( )

5. O estudo analisa a deformação permanente? ( ) ( )
Fonte: Autora (2021).
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Figura 3.2 Fluxograma do método ReSiM

BANCO DE ARTIGOS IDENTIFICADOS 

APLICAÇÃO DO FILTRO 1: 

Leitura do título, resumo e palavras-

chave

APLICAÇÃO DO FILTRO 2: 

Releitura do título, resumo e palavras-chave 

e leitura da introdução e conclusão

APLICAÇÃO DO FILTRO 3:

Reavaliação com a leitura do título, 

resumo, palavras-chave, introdução, 

conclusão e aplicação da técnica skim 

reading no corpo do texto

O artigo foi selecionado?

NÃO

O artigo foi selecionado?

NÃOSIM

Artigo desalinhado 

com o tema macro 

da pesquisa

SIM

O artigo foi selecionado?

NÃOSIM

O artigo foi selecionado?

NÃOSIM

APLICAÇÃO DO FILTRO 4: 

Leitura integral dos artigos

Artigo 

catalogado

Identificar a ocorrência de artigos repetidos

NÃO

Os artigos identificados estão disponíveis na íntegra?

Artigos não 
disponíveis

Artigos 
disponíveis

SIM

Fonte: Autora (2021).
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Os filtros 2 e 3 devem ser compostos por questões mais específicas que possibilitem

nortear a seleção dos artigos considerando a proposta de revisão definida na fase 1 do

ReSiM. Também nessa fase, o questionário deve ser elaborado de tal forma que possibilite

subdividir a análise do tema macro para a elaboração de revisões sistemáticas múltiplas.

Para que o estudo seja selecionado nos filtros 2 e 3 é aplicado o questionário apresentado na

Tabela 3.3, em que as questões referentes a subdivisão do tema podem assumir respostas

afirmativas ou negativas, desde que, pelo menos uma seja afirmativa. Já as demais

questões devem ter apenas respostas afirmativas.

Tabela 3.3 Questionário para selecionar os artigos (filtros 2 e 3)

Questões
Sim Não

1. O estudo faz uso ou contribui para o desenvolvimento do método M-E
de dimensionamento de pavimentos?

( ) ( )

2. Onde o estudo analisa a deformação permanente?

- Em misturas asfálticas ( ) ( )

- Na camada asfáltica ( ) ( )

- Ambas acima ( ) ( )
Fonte: Autora (2021).

As questões do filtro 4, apresentadas na Tabela 3.4, devem considerar a análise do teor

do estudo avaliado após a leitura completa do artigo, bem como a sua relação com o tema

macro analisado. Além dessas questões, é importante salientar que nessa etapa de leitura

integral dos artigos, deve ser feita a extração de informações relevantes para a análise dos

artigos catalogados. Por isso, além do questionário, o filtro 4 também é composto por um

roteiro, apresentado na Tabela 3.5, que será utilizado para a extrações desses dados.

Tabela 3.4 Questionário para selecionar os artigos (filtro 4)

Questões Sim Não

1. Os objetivos estão claros e têm relação com a questão analisada? ( ) ( )

2. O método está descrito com exatidão e alcança os objetivos? ( ) ( )

3. Os resultados são compatíveis com o método? ( ) ( )

4. O estudo apresenta informações suficientes sobre a forma utilizada
para analisar a deformação permanente?

( ) ( )

Fonte: Autora (2021).
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Tabela 3.5 Roteiro para a extração de dados (filtro 4)

Roteiro para extração de dados (filtro 4)

1. Base de dados:

2. Título para identificação do estudo:

3. Objetivos do estudo:

4. Método utilizado:

5. País de correspondência dos autores do estudo:

6. Método utilizado para analisar a deformação permanente:

7. O estudo cita ou faz uso do parâmetro Flow Number? Se sim, em qual contexto.

8. O estudo possui conclusões sobre a deformação permanente? Quais?

9. O estudo foi catalogado? Se não, justifique.
Fonte: Autora (2021).

A seleção dos artigos por intermédio destes filtros foi realizada pela autora deste trabalho

e por um outro avaliador, e todo o processo foi feito de forma independente. Em caso de

discordância, houve discussão em busca de um consenso e, caso não houvesse um consenso,

por decisão de um terceiro revisor.

3.2.3 FASE 5: RESULTADOS DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Nessa fase devem ser apresentadas as informações quantitativas obtidas após a aplicação

dos filtros de seleção. Para isso, é importante informar quantos estudos foram retornados

após a busca feita com os descritivos em cada base de dados, se houve repetição de estudos

retornados, ou seja, se um mesmo trabalho foi retornado em mais de uma base de dados,

se há incidência de estudos que não estão disponibilizados em sua íntegra e o quantitativo

dos artigos que foram selecionados e excluídos após a aplicação de cada um dos filtros de

seleção.

A apresentação dessas informações podem indicar qual base de dados se mostrou mais

relevante para o tema pesquisado, norteando pesquisas futuras que estudem a mesma

temática.

Os resultados mostram que as quatro bases de dados retornaram artigos após a busca

realizada com os descritivos previamente definidos na fase 1 do ReSiM. No total, foram

identificado 187 trabalhos e houve predominância da base de dados Web of Science (67). A
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base de dados com menor número de resultados foi a Scopus (4). O Science Direct e o Sage
Journals retornaram 58 artigos, cada um. Estes dados, bem como o número de artigos

selecionados no filtro 1 para cada base de dados, estão sintetizados na Figura 3.3.

Figura 3.3 Artigos identificados por base de dados

Fonte: Autora (2021).

Todos os trabalhos selecionados já se tratavam de artigos publicados a partir de 2010, pois

esta condição pôde ser aplicada nas bases de dados como forma de seleção. Inicialmente,

foi verificado a repetição de três artigos. Dois deles foram retornados pelas bases de dados

Web of Science e Science Direct, e o terceiro foi retornado pelas bases de dados Web of
Science e Sage Journals. Também, foi verificado a indisponibilidade do texto na íntegra de

um artigo. Dessa forma, 186 artigos foram submetidos ao filtro 1.

Após o filtro 1 ser aplicado, 75 artigos foram selecionados para o filtro 2 e 111 artigos foram

excluídos. De acordo com a leitura do título, resumo e palavras-chave, estes trabalhos

não tratavam da análise da deformação permanente apenas na camada asfáltica, não

analisavam a deformação permanente em misturas asfálticas, não analisavam pavimentos

rodoviários, não estavam de acordo com o tema investigado ou eram trabalhos de revisão.

Dos 75 artigos selecionados no filtro 1, houve uma predominância da base de dados Web
of Science com 34 artigos, seguida pelo Sage Journals com 19, Science Direct com 18 e

Scopus com 4. Deve ser considerado que nove artigos selecionados foram retornados por

mais de uma base de dados. Após a primeira filtragem, foi aplicado o filtro 2 que resultou

na exclusão de 11 estudos e na seleção dos demais (64). Desses, 1 artigo foi selecionado da

base de dados Scopus, 30 foram selecionados do Web of Science, 14 do Science Direct e 19

do Sage Journals.

A fase 4 do ReSiM apresentou que um artigo pode ser excluído, por intermédio da leitura

apenas do seu título, resumo e palavras-chave, mesmo que ele avalie de algum modo a

deformação permanente (tema macro em questão). Para evitar que isso aconteça, os 111

trabalhos excluídos no filtro 1 foram reavaliados em uma terceira filtragem, com base na
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releitura do título, resumo, palavras-chave e na leitura da introdução e da conclusão, além

de realizar skim reading no corpo do texto.

Dos 111 artigos excluídos no filtro 1, houve uma predominância da base de dados Science
Direct com 40 artigos, seguida pelo Sage Journals com 39, Web of Science com 32 e

Scopus com 0. Após a aplicação do filtro 3, foram incluídos, para posterior análise no

filtro 4, 0 artigo da base de dados Scopus, 3 da Web of Science, 0 da Science Direct e 6

da Sage Journals. No total, 9 trabalhos foram reconsiderados. O título, autores/ano de

publicação e respectivas justificativas para reconsideração estão apresentados no Apêndice

A - Estudos incluídos à revisão sistemática após a aplicação do filtro 3 e justificativa para

a reconsideração.

Por fim, 73 artigos foram submetidos à leitura completa no filtro 4, sendo que 64 foram

incluídos após a aplicação dos filtros 1 e 2 e os outros 9 foram reconsiderados após a

aplicação do filtro 3. A aplicação do filtro 4 completou o processo de filtragem para seleção

dos estudos, onde foram catalogados 67 artigos e, considerando que houve duplicidade de

9 desses estudos em diferentes bases de dados, resultou em 58 artigos catalogados.

Esse último processo de filtragem excluiu 6 estudos selecionados até a aplicação dos filtros

2 e 3. O título, autores/ano de publicação, e respectivas justificativas para a exclusão desses

estudos estão apresentados no Apêndice B - Estudos excluídos da revisão sistemática

após a aplicação do filtro 4 e justificativa para a exclusão. O resumo dos resultados após

aplicação dos filtros de seleção é apresentado na Figura 3.4.

Figura 3.4 Fluxograma dos resultados após aplicação dos filtros de seleção

Fonte: Autora (2021).
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A Figura 3.5 relaciona os resultados obtidos após a aplicação dos filtros de seleção às bases

de dados consideradas. Vale ressaltar que dos 9 artigos reconsiderados com a aplicação do

filtro 3, apenas o estudo desenvolvido por El-Basyouny e Jeong (2010) não foi catalogado

após a aplicação do filtro 4. A reconsideração de 88,88% dos artigos deixa em evidência

que, eventualmente, a exclusão de um estudo com base apenas na leitura do título, resumo

e palavras-chaves resulta na desconsideração de trabalhos relevantes ao tema macro

analisado.

Figura 3.5 Fluxograma dos resultados por base de dados após aplicação dos filtros de seleção

Fonte: Autora (2021).

3.2.4 FASE 6: RESULTADOS CONSIDERANDO A SUBDIVISÃO DO TEMA MACRO

De acordo com o que foi definido na fase 0 do método ReSiM, o tema analisado deve ser

subdivido para possibilitar a realização de múltiplas revisões sistemáticas. A aplicação dos

filtros 2 e 3 já possibilitou observar a ocorrência de estudos catalogados que analisavam

a deformação permanente em misturas asfálticas, na camada asfáltica e em ambas as

análises, configurando a realização de três revisões sistemáticas nesse trabalho. Já a

aplicação do último filtro de seleção (filtro 4) permitiu definir os artigos catalogados em

cada uma das revisões sistemáticas e definir quantos artigos iriam compor cada uma delas,
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conforme indicado na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Revisões sistemáticas múltiplas que irão constituir o ReSiM

Tipos de análises consideradas

Revisão sistemática 1: Deformação permanente em misturas asfálticas

Revisão sistemática 2: Deformação permanente na camada asfáltica

Revisão sistemática 3: Deformação permanente em misturas asfálticas e na
camada asfáltica

Fonte: Autora (2021).

A fase 4 do ReSiM possibilitou determinar que dos 58 artigos catalogados, 12 estudos vão

compor a revisão sistemática 1, enquanto as revisões sistemáticas 2 e 3, serão compostas,

respectivamente, por 17 e 29 artigos, como pode ser observado na Figura 3.6.

Figura 3.6 Artigos catalogados por revisão sistemática

Fonte: Autora (2021).

Dos 12 artigos que compõe a revisão sistemática 1, houve predominância da base de dados

Web of Science com 6 artigos catalogados, seguida pela Science Direct e Sage Journals com

3 de cada uma das bases. Já a revisão sistemática 2, constituída por 17 artigos catalogados,

houve a predominância da base de dados Web of Science com 10 artigos, seguida da Sage
Journals com 6, da Science Direct com 3 e da Scorpus com 1. Por fim, a revisão sistemática

3, composta por 29 artigos catalogados, houve a predominância da base de dados Web of
Science com 14 artigos catalogados, seguida pela Sage Journals com 13, Science Direct
com 8 e nenhum artigo catalogado da Scorpus.

Vale salientar que houve 9 duplicidades entre os artigos catalogados. Desses, três artigos

compõem a revisão sistemática 2, sendo que um foi retornado pelas bases de dados Web
of Science e Science Direct e os outros dois foram retornados no Web of Science e Sage
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Journals. As demais duplicidades ocorreram entre os artigos catalogados para a revisão

sistemática 3, sendo que quatro foram retornados pelas bases de dados Web of Science e

Sage Journals e dois nas bases Web of Science e Science Direct.

3.3 ESTÁGIO 3: DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

O terceiro e último estágio que constitui o método ReSiM diz respeito a disseminação do

conhecimento e está organizado em duas fases: (fase 7) análise dos artigos selecionados e

(fase 8) síntese e resultados.

3.3.1 FASE 7: ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS

Nessa fase, deve ser elaborado um relatório com a síntese dos artigos catalogados con-

siderando o roteiro para a extração de dados elaborado na fase 4 do método ReSiM. Os

artigos devem ser discutidos de tal forma que as análises estejam diretamente relaciona-

das ao subtema de cada revisão sistemática. Esta etapa será apresentada no capítulo de

apresentação e discussão dos resultados.

3.3.2 FASE 8: SÍNTESE E RESULTADOS

Na última fase do método ReSiM de ser feita a síntese das informações e resultados

obtidos na pesquisa, que nesse trabalho de dissertação serão apresentados no capítulo

de apresentação e discussão dos resultados. Além disso, também são apresentadas as

conclusões obtidas com as análises que para esse trabalho estão apresentadas no capítulo

de conclusões e recomendações para trabalhos futuros.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo está dividido em 4 tópicos e tem o propósito de apresentar as considerações

sobre o método de Revisão Sistemática Múltipla (RESIM) desenvolvido e aplicado nesse

trabalho, bem como as análises e discussões referentes as três revisões sistemáticas

desenvolvidas, considerando a classificação apresentada na Tabela 3.6.

4.1 REVISÃO SISTEMÁTICA 1

A primeira revisão sistemática é constituída por 12 artigos e está relacionada ao subtema

análise da deformação permanente em misturas asfálticas. Na Tabela 4.1 são apresentados

os títulos, autores, periódicos, país de correspondência dos autores e ano de publicação dos

estudos.

Tabela 4.1 Artigos catalogados - Revisão sistemática 1

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

1
Characterisation of asphalt mixes
containing MSW ash using the dyna-
mic modulus |E*| test

Hassan e
Al-Shamsi

International Journal of
Pavement Engineering

Omã 2010

2
The behavior of grids and nets in
asphalt pavement

Almassy
Periodica Polytechnica-
Civil Engineering

Hungria 2011

3

Hot-Mix Asphalt Permanent De-
formation Evaluated by Hamburg
Wheel Tracking, Dynamic Modulus,
and Repeated Load Tests

Walubita
et al.

Transportation Research
Record

EUA,
China,
Zâm-
bia e

Colôm-
bia

2012

4

Mechanistic-Based Approach to Eva-
luate Rutting Susceptibility of Hot-
Mix Asphalt Mixtures by Use of Dy-
namic Triaxial Testing

Ulloa, Hajj
e Sebaaly

Transportation Research
Record

EUA
2013

Continua na próxima página
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Tabela 4.1 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

5

Fatigue and Rutting Evaluation of
Laboratory-Produced Asphalt Mixtu-
res Containing Reclaimed Asphalt
Pavement

Sabouri et
al.

Transportation Research
Record

EUA
2015

6
Performance testing of asphalt pave-
ments with recycled asphalt shingles
from multiple field trials

Cascione,
Williams e
Yu

Construction and Buil-
ding Materials

EUA
2015

7

Application of ground-penetrating ra-
dar in measuring the density of
asphalt pavements and its relati-
onship to mechanical properties

Kassem et
al.

International Journal of
Pavement Engineering

EUA
2016

8
Finite Element Modeling of Perma-
nent Deformation in the Loaded
Wheel Tracker Test

Saleh e
Ebrahimi

Transportation Research
Record

Nova
Ze-
lân-
dia

2017

9
Influence of internal structure on
the permanent deformation behavior
of a dense asphalt mixture

Wang et al.
Construction and Buil-
ding Materials

China
e Ho-
landa

2018

10
Performance characteristics of fiber
modified hot mix asphalt

Klinsky et
al.

Construction and Buil-
ding Materials

Brasil
e

EUA

2018

11

Development and Demonstration of
Hot Mix Asphalt Design Guidance
for Mix Performance-Related Specifi-
cations

Wu et al.
Transportation Research
Record

EUA
2019

12

Permanent deformation perfor-
mance of binders and stone mastic
asphalt mixtures modified by
SBS/montmorillonite nanocomposite

Ameli et
al.

Construction and Buil-
ding Materials

Irã
2020

Fonte: Autora (2021).

4.1.1 RESULTADOS

Os 12 estudos foram publicados entre os anos de 2010 e 2020, de acordo com o estabelecido

na fase 3 do método ReSiM. Suas principais características então apresentadas a seguir.
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Hassan e Al-Shamsi (2010)1* investigaram os efeitos do uso de cinzas, provenientes da

incineração de resíduos sólidos municipais (MSW - Municipal Solid Waste), no desempenho

de misturas HMA. Para isso as cinzas foram analisadas quanto a toxicidade e utilizadas

em diferentes porcentagens em misturas asfálticas dosadas pelo método Marshall. A

análise considerou os níveis 2 e 3 do MEPDG, onde o módulo dinâmico (|E*|) é obtido

por intermédio de modelos empíricos. Foi realizado o ensaio de módulo dinâmico e fo-

ram obtidas as curvas mestres para as misturas com cinzas. As curvas mestres foram

comparadas ao modelo de previsão do módulo dinâmico desenvolvido por Witczak. As

equações shift factors também foram desenvolvidas e comparadas ao modelo proposto

no Guia MEPDG. A relação E*/sin δ foi utilizada como um indicador do potencial das

misturas asfálticas em relação à deformação permanente na trilha de roda. Conclui-se

que o aumento na quantidade de cinzas na mistura infere em um aumento no potencial

de ocorrência de afundamento e, com base no método de dosagem, módulo dinâmico e

nos resultados relacionados ao potencial quanto ao afundamento na trilha de roda, é

recomendado um valor limite de 20% para o uso de cinzas provenientes de MSW.

Almássy (2011)2 avaliou os prós e contras do uso de redes e grelha em misturas asfálticas

para o reforço de pavimentos. O método utilizado considerou três tipos de materiais:

a rede com material de suporte e tecido, a grelha sem material de suporte e a grelha

de ferro. Para analisar a aderência dessas misturas a camadas inferiores existentes

foram realizados os ensaios slide method, drag experiment e Leutner Test. A deformação

permanente da mistura foi avaliada com os ensaios Wheel Tracking Test (WTT) e Big Wheel
Test. O ensaio 4-point bending beam test e a curva mestre foram usadas para analisar o

comportamento das misturas quanto a fadiga. Os resultados obtidos nos ensaios WTT

e Big Wheel Test mostram que usar grelhas em misturas asfálticas de baixa qualidade

melhora o comportamento da estrutura do pavimento quanto ao afundamento na trilha de

roda em até 40%, quando comparado às misturas não reforçadas.

Walubita et al. (2012)3 compararam três ensaios laboratoriais utilizados para caracterizar

o potencial de resistência de misturas asfálticas à deformação permanente: Hamburg
Wheel-Tracking (HWT), módulo dinâmico e Uniaxial de Carga Repetida (URLP) e rela-

cionaram a deformação permanente obtida nesses ensaios aos valores mensurados em

campo. Para isso foram realizados esses ensaios laboratoriais em 10 misturas asfálticas,

além de um monitoramento em campo das misturas analisadas considerando a ação do

carregamento de tráfego convencional e ensaios acelerados de pavimentos. Conclui-se

que os resultados do ensaio módulo dinâmico tem uma boa correlação com os resulta-

dos do ensaio uniaxial de carga repetida e do Hamburg Wheel-Tracking e que os três

ensaios apresentaram resultados com uma boa correlação com o desempenho de campo.

Dentre os ensaios, o Hamburg Wheel-Tracking apresentou a melhor repetibilidade e a

* A numeração indicada faz referência ao código do estudo.
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mais baixa variabilidade nos resultados (coeficiente de variação < 10%), enquanto nos

ensaios módulo dinâmico e uniaxial de carga repetida, a variabilidade aumentou com

a temperatura porém não exibiu uma tendência bem definida relacionada a frequência

de carregamento. Devido a simplicidade, repetibilidade e menor variabilidade, o HWT

mostrou-se mais adequado para avaliação diária de misturas. No entanto, esse ensaio não

gera diretamente os dados de entrada e propriedades dos materiais necessários para o

projeto e análise empírica-mecanística. O confinamento adequado durante o ensaio e a

caracterização das propriedades de resistência ao cisalhamento são outros aspectos com

os quais se deve ter cuidado ao executar o HWT. Devido ao potencial para caracterizar

a rigidez e as propriedades viscoelásticas tão bem quanto prever o desempenho quanto

à deformação permanente, o módulo dinâmico e o ensaio uniaxial de carga repetida pa-

recem ser os mais adequados para o dimensionamento de pavimentos, como forma de

gerar dados de entrada para os modelos empíricos-mecanísticos. Quando esses ensaios

são comparados ao HWT, existe o desafio em aplicá-los na rotina diária para projeto de

mistura e triagem devido a complexidade na fabricação das amostras e do tempo requerido

para a realização. Dessa forma, eles são indicados para nível de pesquisa. Em relação a

dosagem das misturas, conclui-se que as misturas Superpave geralmente apresentaram

valores altos para os módulos com uma boa resistência à deformação permanente, quando

comparada as misturas convencionais. Isso pode ser atribuído ao uso de ligantes mais

rígidos, agregados com granulometria mais graúda e menor teor de ligante. Apesar disso,

não houve diferença significativa no desempenho de campo entre as misturas Superpave e

as convencionais, possivelmente devido ao uso de uma camada mais rígida e resistente

à deformação permanente em ambas as estruturas. Esse trabalho afirma que o projeto

9-19 da NCHRP propôs que os ensaios módulo dinâmico, Flow Time e repeated loading
permanent performance são os três melhores candidatos para um ensaio de desempenho

simples que poderia identificar e rastrear misturas que são susceptíveis à deformação

permanente no laboratório e que, de fato, alguns pesquisadores observaram que existe

uma boa correlação entre o módulo dinâmico e os resultados de ensaios de carga repetida,

particularmente o Flow Number (FN).

Ulloa, Hajj e Sebaaly (2013)4 desenvolveram uma abordagem para avaliar efetivamente a

susceptibilidade de misturas HMA à deformação permanente na trilha de roda através

do ensaio triaxial de carga repetida Repeated Triaxial Testing (RLT). Essa abordagem

considera características específicas do projeto como condições climáticas, carregamento de

tráfego, velocidade de operação dos veículos, densidade in-situ e a estrutura do pavimento.

Para isso, primeiramente foi feita uma comparação entre a temperatura crítica do HMA,

através do ensaio RLT considerando as condições de campo, e a temperatura efetiva

do pavimento nas condições específicas do projeto. Foram consideradas nove misturas

asfálticas, sendo que cada uma delas foi associada à projetos que apresentaram em



67

campo bom desempenho em relação ao afundamento em trilha de roda. A seguir, foi

possível demonstrar a abordagem proposta e o critério necessário desenvolvido para o

Flow Number (FN). Com isso, foram desenvolvidos modelos para estimar a temperatura

efetiva dos pavimentos analisados, considerando as condições climáticas, características

dos materiais, velocidade de operação dos veículos e carregamento do tráfego. Por fim,

foi dado início ao procedimento na tentativa de iniciar uma validação das descobertas

obtidas com esse estudo e para isso cinco novas misturas, sob diferentes carregamentos e

diferentes desempenhos, foram avaliadas com a abordagem proposta. O FN nesse estudo

foi obtido pelo modelo Franken, no entanto a abordagem recomenda realizar o ensaio Flow
Number para fazer uma comparação entre o FNT-efetivo (FN na temperatura efetiva do

pavimento) e o FNcrítico (FN requerido para ter um bom desempenho ao fim do projeto).

Caso a mistura asfáltica não tenha o FNT-efetivo maior que o FNcrítico, deve ser realizada

uma nova análise com outra mistura. Os resultados mostram que a abordagem proposta

é constituída por 5 etapas. Primeiramente são coletadas as informações do projeto e

os critérios de falha para o afundamento na trilha de roda. A seguir, é determinada a

temperatura efetiva do pavimento usando os modelos MEPDG ou os modelos propostos

nesse artigo em análise, que limitam a deformação permanente máxima admitida. A

terceira etapa consiste na definição das condições para a realizar os ensaios RLT com base

no módulo dinâmico das misturas e em outros parâmetros como a velocidade de tráfego e

a espessura da camada asfáltica. Então é determinado um FN crítico com base no número

de repetição do eixo padrão (N) e no período de projeto. Por fim, é realizado o ensaio FN e

é feita uma comparação entre o FN efetivo e FN crítico para o N considerado. Se a mistura

asfáltica não é satisfatória para as condições de projeto (FN efetivo < FN crítico), ela deve

ser modificada e deve ser feita uma nova análise. Conclui-se que a abordagem proposta é

promissora e é recomendada uma validação extra para refinar o critério FN proposto para

o tráfego principal. A validação deve incluir misturas asfálticas mornas e misturas com

desempenho conhecido para que critérios semelhantes possam ser desenvolvidos.

Sabouri et al. (2015)5 tinham como objetivo aumentar o entendimento de como a incor-

poração do RAP, mudança no PG do ligante e quantidade do asfalto virgem impacta nas

propriedades da mistura asfáltica e na previsão da fadiga e da deformação permanente

na trilha de roda. Para isso, nove misturas com diferentes percentuais de RAP, teor de

ligante e PG foram produzidas em laboratório e submetidas à ensaios para determinar as

características viscoelásticas lineares (ensaio de módulo dinâmico), descrever as caracte-

rísticas do dano viscoelástico (Cyclic Testing com S-VECD Model) e avaliar o desempenho

das misturas em relação à deformação permanente (ensaio Triaxial Stress Sweep - TSS).

Verificou-se que, de modo geral, todos os fatores que melhoram a resistência à fadiga

diminuem a resistência à deformação permanente, e que as melhores estratégias para

incorporar um maior percentagem de RAP em misturas asfálticas parecem incluir o uso
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de um ligante de base macia, a manutenção do teor de ótimo de ligante ou o aumento da

espessura da camada asfáltica.

Cascione, Williams e Yu (2015)6 investigaram misturas asfálticas modificadas com Recy-
cled Asphalt Shingles (RAS) produzidas por sete agências de transportes norte-americanas,

considerando o desempenho tanto em laboratório como em campo. RAS trata-se de um

material asfáltico reciclado oriundo de serviços de impermeabilização de telhados. Para

atingir o objetivo, foram conduzidos projetos de campo de tal forma que possibilitaram

avaliar múltiplos aspectos, incluindo a porcentagem, tamanho e origem do RAS, além de

avaliar a combinação de RAS com tecnologias WMA (misturas asfálticas mornas), fibras

em SMA (Stone Matrix Asphalt) e borracha de pneu moída. As misturas asfálticas de

cada projeto de campo foram testadas e analisadas em laboratório no que diz respeito à

deformação permanente, trincas por fadiga e trincas em baixa temperatura. O ligante

asfáltico dessas misturas também foi avaliado. Para medir a resistência à deformação

permanente das misturas asfálticas foi utilizado o ensaio Flow Number e o ensaio módulo

dinâmico foi utilizado para determinar a relação entre tensão e deformação das misturas

asfálticas. Os resultados obtidos nos ensaios Flow Number e módulo dinâmico mostram

que as misturas com RAS ou com uma combinação de RAS/RAP promove uma melhora

tanto na resistência quanto na deformação permanente. Os levantamentos das condições

do pavimento em campo confirmaram a alta resistência à deformação permanente das

misturas, pois não havia quantidade mensurável de deformação na trilha de roda nos

pavimentos que foram avaliados por vários anos.

Kassem et al. (2016)7 tinham como objetivos explorar o potencial do uso do Ground-
Penetrating Radar (GPR) - geralmente empregado para determinar a espessura das

camadas de pavimentos - como ferramenta não destrutiva na avaliação do grau de com-

pactação em camadas asfálticas HMA e WMA. Além disso, também propuseram avaliar o

efeito do nível de compactação sobre as propriedades mecânicas de pavimentos asfálticos

por intermédio de testes de desempenho. Para isso, primeiramente foram construídas três

seções de teste de pavimento usando misturas do tipo WMA e HMA considerando três

níveis de compactação (baixo, médio e alto). Cada uma destas seções foram submetidas

ao GPR a fim de mapear a distribuição das porcentagem de volume de vazios e comparar

com mapas desenvolvidos com base na densidade obtida em amostras extraídas e anali-

sadas em laboratório. Para avaliar o potencial das amostras com diferentes volumes de

vazios quanto as trincas foi realizado o ensaio Overlay Test. As misturas asfálticas foram

submetidas aos ensaios Indirect Tension Test (IDT) e Hamburg Wheel Tracking (HWT),

sendo este último utilizado para avaliar a suscetibilidade das misturas asfálticas à defor-

mação permanente na trilha de roda (procedimentos apresentados na TxDOT Tex-242-F).

Conclui-se que o GPR é uma ferramenta efetiva para acessar o nível de compactação de

pavimentos asfálticos e foi observado que as amostras com menor porcentagem de volume
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de vazios tiveram menor deformação permanente na trilha de roda, de acordo com os

resultados do ensaio HWT.

Saleh e Ebrahimi (2017)8 afirmaram que o afundamento na trilha de roda acontece princi-

palmente na camada asfáltica e por isso tinham o objetivo de avaliar a possibilidade de uso

dos modelos Creep e Burgers para simular o comportamento de misturas asfálticas densas

no ensaio Wheel Track Test. Os modelos Abaqus Creep e Burgers possibilitam a previsão do

afundamento na trilha de roda considerando as propriedades viscoelásticas das misturas

asfálticas. Para atingir o objetivo, primeiramente foram determinados os parâmetros

viscoelásticos requeridos pelos modelos com a realização do ensaio Static Creep. Foi feita

uma simulação de elementos finitos com o programa ABAQUS, considerando dois tipos de

misturas, para representar o comportamento da deformação permanente no ensaio Wheel
Tracker Test (WTT) e, posteriormente, foi realizado o ensaio WTT para então comparar os

resultados experimentais obtidos no ensaio Wheel Tracker e os previstos com os modelos

Creep e Burgers. Conclui-se que ambos os modelos apresentaram compatibilidade com os

resultados do Wheel Tracker Test e que nenhum deles foi capaz de prever com precisão o

comportamento da deformação permanente, sendo a previsão desse dano subestimada pelo

modelo Burgers. Esse estudo cita o Flow Number como um dos ensaios de desempenho

dos materiais, no entanto, afirma que para realizar uma série de ensaios há um consumo

muito grande de tempo e necessidade de equipamentos sofisticados. Além disso, esse

ensaio não se enquadra para o controle de qualidade diário e nenhuma das sequências

de carregamento utilizadas é razoavelmente perto do carregamento de tráfego real. Por

isso, muitas agências de transportes tem trabalhado continuamente para desenvolver um

procedimento de ensaio não sofisticado.

Wang et al. (2018)9 tinham como objetivo listar as possíveis causas da variação existente

nas curvas de caracterização da deformação permanente de misturas asfálticas densas

obtidas com o ensaio Triaxial Repeated Load Permanent Deformation (TRLPD), pois foi

observado que mesmo sob condições de ensaio precisamente controladas, as amostras

ensaiadas poderiam apresentar resultados diferentes. Para isso foram realizados ensaios

TRLPD em amostras de misturas asfálticas densas, considerando procedimentos dife-

rentes para investigar a influência da tensão confinante e tensão desvio na deformação

permanente da mistura. Na condição 1 foi aplicada a tensão confinante de 100 kPa e

considerados 5 níveis de tensão desvio. Já na condição 2, foram analisadas duas tensões

confinantes de 100 kPa e 150 kPa. Em ambas as condições, foram variados os tempos de

aplicação da carga e descanso. Para análise, esse trabalho considerou um modelo linear

que possibilita descrever o comportamento de misturas no primeiro e segundo estágio da

deformação permanente através da relação entre a deformação permanente de misturas e

o o número de repetições de carga (N). O modelo em questão tem dois parâmetros (A e B),

onde o parâmetro B é normalmente utilizado para caracterizar a deformação permanente.
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Foram avaliadas as relações entre o volume de vazios (Vv) e o parâmetro B, o MR e o Vv e

a relação entre MR e três modos de ruptura considerados. Conclui-se que os valores do

parâmetro B são linearmente proporcionais ao MR e dependente da tensão aplicada. Para

esse estudo, a formação de "zonas de fraqueza", que fazem referência a zonas da amostras

que possuem partículas finas e menos ligante betuminoso, domina o comportamento da

deformação permanente das misturas asfálticas densas.

Klinsky et al. (2018)10 avaliou os benefícios da adição de fibras de polipropileno e aramidas

para melhorar o desempenho de misturas asfálticas usadas no Brasil. Duas misturas

asfálticas, uma convencional e outra com adição de fibras de polipropilento e aramidas,

foram submetidas à ensaios laboratoriais para avaliação da resistência ao dano induzido

pela umidade, o módulo de resiliência, o módulo dinâmico, o ensaio flow number, a análise

da fadiga e a energia de fratura. Os resultados obtidos foram utilizados para comparar

o desempenho das misturas. O ensaio Flow Number é apontado como uma forma de

avaliar a resistência à deformação permanente de misturas asfálticas. Os resultados

mostram que adicionar as fibras de polipropileno e aramida promove melhorias nas

características mecânicas das misturas. Os resultados do ensaio flow number mostram

que misturas asfálticas com essas fibras apresentaram menores acúmulos de deformação

permanente e maiores valores para o FN, quando comparados a misturas HMA. Isso

indica haver uma melhor estabilidade da mistura versus a deformação por cisalhamento,

quando comparadas às misturas sem fibras. Esses resultados podem levar a uma melhor

resistência do pavimento asfáltico ao afundamento da trilha de roda.

Wu et al. (2019)11 descreveram orientações para produtores de materiais e empreiteiros

com o objetivo de contribuir para que estes atendam aos requisitos das especificações

de desempenho (PRS), já que com a adoção do método empírico-mecanístico deve ser

avaliada a relação entre as propriedades volumétricas das misturas e os requisitos de

desempenho como a vida de fadiga e resistência à deformação permanente na trilha de

roda. Para isso, primeiramente foi desenvolvido um fluxograma para orientar a dosagem

da mistura com base na experiência. A seguir, foram feitas as verificações dessa orientação

para demonstrar como ela poderia ser melhorada utilizando como linha de base uma

mistura asfáltica fornecida por uma usina. Foram realizados ensaios para caracterizar o

desempenho dessa mistura asfáltica quanto à rigidez (flexual frequency sweep e módulo

dinâmico), fadiga (flexual fatigue) e deformação permanente na trilha de roda (Repeated
simple shear test at constant height (RSST-CH) e Repeated Load triaxial (RLT)). A partir da

análise dos resultados obtidos foram sendo feitos ajustes em três rodadas para promover

melhoria no desempenho dessas misturas. A primeira rodada tinha como objetivo promover

melhorias no desempenho considerando tanto a fadiga quando a deformação permanente

e para esse ajuste foi determinado que na segunda rodada seria utilizado um agregado

de graduação mais densa. Na segunda rodada foram refeitos os ensaios e a mistura
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apresentou basicamente a mesma rigidez, uma melhora significativa quanto a fadiga

e, dependendo da temperatura, um desempenho muito melhor ou ligeiramente pior no

ensaio RSST-CH e um desempenho pior no ensaio RLT. Por isso, para promover melhorias

no desempenho em relação ao afundamento na trilha de roda, foi sugerido como ajuste

diminuir a quantidade de ligante asfáltico. A terceira e última rodada de ajustes buscou

promover mais melhorias no desempenho quando à deformação permanente na trilha de

roda sem reduzir o desempenho da mistura quando a fadiga. Para isso foi sugerido o uso

de um ligante com maior rigidez. As orientações propostas foram revisadas e acredita-se

que forneça opções razoáveis para o melhorar o desempenho de misturas asfálticas em

relação ao afundamento na trilha de roda e a fadiga.

Ameli et al. (2020)12 avaliaram o desempenho de ligantes e misturas SMA modificadas

pelo nanocompósito SBS/montmorilonita no que diz respeito à deformação permanente

na trilha de roda. Para isso, fez uma investigação reológica dos ligantes modificados,

do seu desempenho em altas temperaturas, do seu comportamento químico e formação

estrutural, além de fazer um comparativo entre o método MSCR e PG. No que diz respeito

ao comportamento da mistura asfáltica SMA modificada, foram realizados os ensaios

Hamburg Wheel Tracking (HWT) e o Ensaio Creep dinâmico para avaliar a resistência

da mistura à deformação permanente na trilha de roda, de acordo com os procedimentos

apresentados na NCHRP 9-19 e AASHTO T-324, respectivamente. Há uma consistência

entre os resultados obtidos nos ensaios HWT e Creep dinâmico que mostram que a adição

de SBS aos ligantes modificados com montmorilonita levou ao aumento dos valores do Flow
Number das misturas asfálticas, ou seja, aumenta a resistência à deformação permanente

das mesmas. Isso provavelmente acontece devido a formação de estruturas esfoliada da

camada montmorilonita em ligantes modificados com SBS.

Apresentadas as principais características dos estudos que constituem a primeira revisão

sistemática, a seguir serão apresentadas a análise dos resultados de acordo com o país de

correspondência dos autores, a menção ao Flow Number, o tipo de análise laboratorial,

os modelos de deformação permanente e o tipo de análise computacional apontados nos

estudos relacionados à deformação permanente em misturas asfálticas.

a. País de correspondência dos autores

Os países de correspondência dos autores dos estudos catalogados foram: Esta-

dos Unidos (73,4,5,6,7,10,11), China (23,9), Brasil (110), Colômbia (13), Holanda (19),

Hungria (12), Irã (112), Nova Zelândia (18), Omã (11) e Zâmbia (13). Com isso,

pode ser observado que a temática foi predominantemente analisada por estudos

norte-americanos e que, dentre os estudos catalogados, apenas um tem autores com

correspondência brasileira. Essa pequena amostra pode representar uma escassez
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de estudos brasileiros recentes relacionados a análise de deformação permanente de

misturas asfálticas.

b. Menção ao Flow Number

O Flow Number foi mencionado em 63,4,6,8,10,12 dos 12 estudos catalogados na revisão

sistemática 1. No estudo de Walubita et al. (2012)3 o FN não foi utilizado para fazer

qualquer análise, mas foi mencionado para indicar que alguns pesquisadores já

observaram existir uma boa correlação entre o módulo dinâmico e o FN proveniente

de ensaios de carga repetida, bem como entre o FN e a profundidade do afundamento

obtida nos ensaios Hamburg Wheel Tracking.

Já Ulloa, Hajj e Sebaaly (2013)4 apresentaram o Flow Number como um forma

de avaliar a susceptibilidade de misturas asfálticas à deformação permanente na

trilha de roda. Nesse estudo, o FN foi obtido pelo modelo Franken, no entanto,

a abordagem recomenda realizar o ensaio Flow Number. Os autores apresentam

ainda que na abordagem proposta o FN da mistura asfáltica requerido para ter

um bom desempenho ao fim do projeto deve ser superior ao FN na temperatura

efetiva do pavimento e caso essa condição não seja satisfatória devem ser feitas

modificações nas propriedades das misturas, como por exemplo, no teor de ligante e

granulometria.

Nos estudos desenvolvidos por Cascione, Williams e Yu (2015)6, o ensaio Flow Num-
ber foi utilizado para medir a resistência à deformação permanente de misturas

asfálticas modificadas com RAS (material oriundo de serviços de impermeabilização

de telhados). O ensaio consistiu na confecção de amostras cilíndricas com 100mm

de diâmetro, 150mm de altura e 7 ± 0,5 % de volume de vazios, e foi realizado

sem confinamento em uma máquina de ensaio servo-hidráulica à uma temperatura

de 37◦C. O carregamento cíclico consistiu na aplicação de uma tensão vertical de

600 kPa por 0,1 s seguido por um período de repouso de 0,9 s. O ensaio foi finali-

zado quando atingiu 10.000 repetições de ciclos ou quando obteve uma deformação

acumulada, mensurada por três sensores LVDT’s, de 5%. Por fim, foi traçado o

gráfico deformação permanente acumulada versus número de ciclos que possibilitou

determinar o valor FN referente ao número de ciclo correspondente à menor taxa de

deformação permanente (início da zona terciária).

Saleh e Ebrahimi (2017)8 mencionam que de acordo com os estudos desenvolvidos

pela NCHRP, a curva que caracteriza o comportamento de misturas asfálticas no

que diz respeito à deformação permanente pode ser dividida em três zonas e que o

valor FN ocorre no início da zona terciária. Esse trabalho ainda aponta que o ensaio

Flow Number é um dos ensaios para avaliar o desempenho dos materiais, no entanto,

afirma que para realizar ensaios de desempenho simples (simple performance test)
há um consumo muito grande de tempo e necessidade de equipamentos sofisticados.
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Além disso, esses ensaios não se enquadram para o controle de qualidade diário e

nenhuma das sequências de carregamento utilizadas é razoavelmente perto do car-

regamento de tráfego real. Por isso, muitas agências de transportes tem trabalhado

continuamente para desenvolver um procedimento de ensaio menos sofisticado e

aponta que ensaios como o Hamburg Tracker Test (HWT), que possibilitam simular

a grandeza do carregamento do tráfego, podem simular melhor a ação das cargas

dos eixos dos veículos.

Klinsky et al. (2018)10 realizaram o ensaio Flow Number e o indicaram como uma

forma de avaliar a resistência de misturas asfálticas à deformação permanente na

trilha de roda. O estudo não indica a normatização utilizada mas afirma que o

ensaio foi realizado na temperatura de 54◦C e que o valor do FN corresponde ao

ponto na curva de deformação permanente onde a taxa de acúmulo de deformação

permanente atinge um valor mínimo, a partir do qual irá aumentar rapidamente.

Os resultados do ensaio Flow Number mostram que misturas asfálticas com poli-

propileno e aramidas apresentaram menores acúmulos de deformação permanente

e maiores valores para o FN, quando comparado com misturas HMA. Isso indica

haver uma melhor estabilidade da mistura versus a deformação por cisalhamento,

quando comparadas com as misturas sem fibras. Esses resultados podem levar a

uma melhor resistência do pavimento asfáltico ao afundamento da trilha de roda.

Ameli et al. (2020)12 realizou os ensaios Creep dinâmico e Hamburg Wheel Track Test
(HWTT) em diferentes misturas SMA. Os valores de Flow Number resultantes do

ensaio Creep dinâmico foram associados a resistência à deformação permanente das

misturas asfálticas, enquanto os resultados do HWTT caracterizam a profundidade

do afundamento na trilha de roda estimado para essas misturas. Foi observado

haver uma boa correlação entre os resultados dos ensaios, uma vez que as misturas

com maiores valores de FN apresentaram menores afundamentos no ensaio HWTT,

bem como as misturas com menores valores de FN obtiveram maiores afundamentos.

Em síntese, cinco estudos4,6,8,10,12 mencionam o Flow Number como uma forma de

medir a resistência à deformação permanente de misturas asfálticas, dois estudos3,12

apontam que há uma boa correlação entre o FN e a profundidade do afundamento

na trilha de roda obtida em ensaios de simuladores de tráfego real, um estudo3

aponta existir uma boa correlação entre os valores FN e o módulo dinâmico, um

estudo10 aponta que maiores valores de FN podem levar a uma melhor resistência

do pavimento asfáltico ao afundamento na trilha de roda e um estudo8 aponta que

o ensaio FN requer um tempo de ensaio muito grande e equipamentos sofisticados

por isso está havendo um interesse, por parte das agências de transportes, em

desenvolver procedimentos de ensaios menos sofisticados e que possibilitem simular

a grandeza do carregamento de tráfego.
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c. Tipo de análise laboratorial

Todos os estudos utilizaram pelo menos um ensaio laboratorial para analisar a

deformação permanente em misturas asfálticas. A Tabela 4.2 apresenta os ensaios

realizados nas análises de cada um dos estudos catalogados na revisão sistemática

1.

Tabela 4.2 Ensaios laboratoriais utilizados nos estudos catalogados - Revisão sistemática 1

Código do
estudo

Nome do(s) ensaio(s)

1 Módulo dinâmico

2 Wheel Tracking Test e Big Wheel Test

3 Hamburg Wheel Tracking, módulo dinâmico e uniaxial de carga repetida

4 Repeated Triaxial Testing

5 Triaxial Stress Sweep

6 Ensaio Flow Number

7 Hamburg Wheel Tracking

8 Wheel Tracker Test (HWT)

9 Triaxial Repeated Load Test

10 Ensaio Flow Number

11
Repeated Simple Shear Test at Constant Height (RSST-CH) e Repeated

Load triaxial (RLT)

12 Hamburg Wheel Tracking (HWT) e o Ensaio Creep dinâmico

Fonte: Autora (2021).

Dos 12 estudos catalogados, houve uma predominância da análise da deformação

permanente em misturas asfálticas através de simuladores de tráfego (52,3,7,8,12),

sendo que três3,7,12 desses cinco estudos realizaram o ensaio Hamburg Wheel Trac-
king. Três estudos3,6,10 realizaram o ensaio uniaxial de carga repetida, três4,9,11

o triaxial de carga repetida, dois1,3 o módulo dinâmico, um12 o ensaio Creep, um

estudo11 realizou o ensaio de cisalhamento simples a altura constante e, por fim, um

estudo5 realizou o ensaio triaxial de varredura de tensões.
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d. Modelos de deformação permanente

Apenas dois estudos8,9 apresentaram modelos para descrever o comportamento

de misturas asfálticas em relação à deformação permanente, como mostram a Ta-

bela 4.3.

Tabela 4.3 Modelos de deformação permanente utilizados nos estudos catalogados - Revisão

sistemática 1

Código do
estudo

Modelo Variáveis

8 [1] εc = A
m+1 · σn · tm+1 A,m,n = constantes do material; t =

tempo; σ = tensão desviatória equi-

valente uniaxial

8 [2] σ + p1σ’ + p2σ” = q1ε” + q2ε” σ = tensão desviatória equivalente

uniaxial; p1,p2,q1,q2 = constantes

das sérias Maxwell e Kelvin

9 εp = A · (
N

1000
)B εp = def. permanente (%); N = nú-

mero de repetição de carga; A e B =

parâmetros do modelo

Fonte: Autora (2021).

No estudo desenvolvido por Saleh e Ebrahimi (2017)8 foram utilizados modelos

viscoelásticos para simular o comportamento de misturas asfálticas no ensaio Wheel
Tracking Test. No entanto, os resultados apontam que nenhum dos modelos foi capaz

de prever com precisão o comportamento da deformação permanente.

Já no estudo Wang et al. (2018)9, o modelo exponencial relaciona a deformação

permanente na zona primária e secundária ao número de repetição de carga (N) e

foi empregado para identificar possíveis causas da variação existente nas curvas

de caracterização da deformação permanente de misturas asfálticas densas obtidas

com o ensaio Triaxial Repeated Load Permanent Deformation (TRLPD).

e. Análise computacional

Apenas um estudo8 catalogado na revisão sistemática 1 fez uso de ferramentas

computacionais para a análise da deformação permanente em misturas asfálticas.

Wang et al. (2018)9 utilizaram o programa ABAQUS para simular o comportamento
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de misturas asfálticas submetidas ao ensaio Triaxial Repeated Load Permanent
Deformation (TRLPD).

4.1.2 DISCUSSÃO

Essa revisão sistemática faz um levantamento dos estudos que analisam a deformação per-

manente em misturas asfálticas e compõe um conjunto de revisões que constitui o método

de Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM), desenvolvido e aplicado nessa dissertação.

Os estudos avaliados na presente revisão sistemática mostraram que atualmente o Flow
Number (FN) é um parâmetro relevante na análise da deformação permanente em mistu-

ras asfálticas, tendo o seu valor associado a uma forma de medir a resistência à deformação

permanente de misturas asfálticas. Entretanto, esses estudos apresentaram métodos de

ensaio distintos, não caracterizando todos os procedimentos de ensaio ou não referenciando

a norma utilizada, o que dificulta a comparação.

Além do valor FN, existem diversos ensaios e parâmetros que podem ser utilizados para

avaliar a deformação permanente em misturas asfálticas. Em 2002, o Relatório 465 do

NCHRP analisou 33 parâmetros de ensaios e, considerando como critérios a precisão

entre as características e o desempenho em campo, a confiabilidade, a facilidade dos

procedimentos e o custo dos equipamentos, recomendou a relação dependente do módulo

dinâmico E*/sin δ, o Flow time (Ft) e o Flow Number (FN) para essas análises. Os ensaios

adotados para obtenção desses parâmetros foram o ensaio de módulo dinâmico triaxial, o

ensaio Creep estático triaxial e o ensaio de carga repetida triaxial, respectivamente.

Pode ser observado que entre os estudos catalogados, apenas Hassan e Al-Shamsi (2010)

utilizaram a relação E*/sin δ para avaliar a deformação permanente em misturas asfálticas.

O parâmetro Flow time não foi utilizado na análise de nenhum dos trabalhos catalogados,

enquanto o Flow Number foi utilizado em três estudos. Isso pode implicar na ideia de

que entre os parâmetros recomendados em 2002 pelo NCHRP, o Flow Number é o que

permanece sendo mais relevante na análise da deformação permanente em misturas

asfálticas.

As pesquisas consideradas nas análises evidenciam que a deformação permanente em

misturas asfálticas é predominantemente avaliada por ensaios laboratoriais, uma vez

que todos os estudos utilizaram pelo menos um ensaio para essa finalidade. Ensaios

com simuladores de tráfego foram os mais empregados nessas análises, embora estes

não tenham sido avaliados no Relatório 465 do NCHRP. Isso pode deixar em evidência

a importância de ter sido considerado apenas os trabalhos publicados a partir de 2010

para facilitar a identificação de novas técnicas utilizadas nessas análises. O ensaio com
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simulador mais empregado nos estudos catalogados foi o Hamburg Wheel Tracking (HWT),

que segundo Walubita et al. (2012), apresenta uma boa correlação com o valor do FN.

4.2 REVISÃO SISTEMÁTICA 2

A segunda revisão sistemática é composta por 17 artigos e está relacionada ao tema análise

da deformação permanente na camada asfáltica. Na Tabela 4.4 são apresentados os títulos,

autores, periódicos, país de correspondência dos autores e ano de publicação dos estudos.

Tabela 4.4 Artigos catalogados - Revisão sistemática 2

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

13

Analysis of Virginia-Specific Traffic
Data for Use with Mechanis-
tic–Empirical Pavement Design
Guide

Smith e Di-
efenderfer

Transportation Research
Record

EUA 2010

14

Integration of Mechanis-
tic–Empirical Pavement Design
Guide Distresses with Local
Performance Indices

Schram e
Abdelrah-
man

Transportation Research
Record

EUA 2010

15
Influences of intelligent compaction
uniformity on pavement performan-
ces of hot mix asphalt

Xu et al.
Construction and Buil-
ding Materials

EUA 2012

16

Influence of Tire–Pavement Stress
Distribution, Shape, and Braking on
Performance Predictions for Asphalt
Pavement

Hajj et al.
Transportation Research
Record

EUA

2012

17
Local Calibration of MEPDG for Fle-
xible Pavements in New Mexico

Tarefder e
Rodriguez-
Ruiz

Journal of Transportation
Engineering

EUA
2013

18
Simulation of unbound material resi-
lient modulus effects on mechanistic-
empirical pavement designs

Xu et al. Materials and Structure EUA
2013

Continua na próxima página
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Tabela 4.4 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

19

Evaluating the rutting resistance of
asphalt mixtures using an advanced
repeated load permanent deforma-
tion test under field conditions

Li et al.
Construction and Buil-
ding Materials

China
e

EUA

2014

20
Evaluation of pavement responses
and performance with thermal modi-
fied asphalt mixture

Chen et al. Materials and Design
China

e
EUA

2016

21
Research Implementation of AASH-
TOWare Pavement ME Design in
Louisiana

Wu, Xiao e
Zhang

Transportation Research
Record

EUA
2016

22

Effects of mean annual temperature
and mean annual precipitation on
the performance of flexible pavement
using ME design

Hasan,
Hiller e
You

International Journal of
Pavement Engineering

EUA 2016

23

Evaluation of microstructure and
damage evolution for asphalt pa-
vements in an advanced repeated
load permanent deformation test
using X-ray computed tomography

Li et al.
Road Materials and Pave-
ment Design

China
2017

24
Effective temperature for predicting
permanent deformation of asphalt
pavement

Li et al.
Construction and Buil-
ding Materials

China
2017

25
Temperature effect on deflection pre-
diction of asphalt pavement with
drainage layer

Xiong,
Zhang e
Wang

Journal of Materials in Ci-
vil Engineering

China
2017

26
Effect of temperature on geosynthe-
tic rutting performance in asphalt pa-
vement

Shamami
e Khiavi

Petroleum Science and Te-
chnology

Irã
2017

27

Calibrating the Mechanistic-
Empirical Pavement Design
Guide Rutting Models using
Accelerated Pavement Testing

Tian et al.
Transportation Research
Record

China
e

EUA

2018

Continua na próxima página
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Tabela 4.4 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

28

Local Calibration of the MEPDG Dis-
tress and Performance Models for
Ontario’s Flexible Roads: Overview,
Impacts, and Reflection

Yuan e
Nemtsov

Transportation Research
Record

Canadá
2018

29
Geosynthetic-stabilized flexible pa-
vements: Solution derivation and
mechanistic-empirical analysis

Sun et al.
Geotextiles and geomem-
branes

China
e

EUA

2020

Fonte: Autora (2021).

4.2.1 RESULTADOS

Os 17 estudos foram publicados entre os anos de 2010 e 2020, de acordo com o estabelecido

na fase 3 do método ReSiM. Suas principais características então apresentadas a seguir.

Smith e Diefenderfer (2010)13† tinham o objetivo de desenvolver dados referentes ao

tráfego característico do estado norte-americano de Virgínia para serem utilizados como

dados de entrada em projetos de dimensionamento de pavimentos asfálticos. Além disso,

os autores buscavam comparar os resultados dos danos acarretados com os dados de

tráfego desenvolvidos e os dados de tráfego padrão utilizado no software MEPDG. Esse

estudo considerou na análise as trincas por fadiga, trincas longitudinais e o afundamento

na trilha de roda total e o na camada asfáltica. Para isso, primeiramente foram coletados

os dados de tráfego através de oito estações de sistemas Weigh-in-motion (WIM) no estado

de Virgínia. Esses dados foram processados por um programa MATLAB que possibilitou

identificar os tipos de eixo e o peso para cada grupo de eixo em cada veículo. Para a análise

feita no MEPDG foi utilizada uma seção típica do pavimento e o volume real de tráfego

de caminhões para representar pavimentos flexíveis em Virgínia. Os dados de tráfego

desenvolvidos para análise dentro do MEPDG incluíram o espectro de carga por eixo,

fatores de ajuste mensal, fatores de distribuição de classe veicular e número de eixos por

caminhão, calculados para cada localidade do WIM. Para avaliar a influência das entradas

de tráfego específicas do local versus padrão, as deteriorações de pavimento previstas

usando uma estrutura de pavimento de teste e os dois conjuntos de entradas de tráfego,

específicos do site e padrão, foram comparados em uma análise MEPDG. As diferenças

entre as deteriorações do pavimento previstas com os dados de entrada de tráfego local e

† A numeração indicada faz referência ao código do estudo.
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com os dados de entrada de tráfego padrão foram comparadas em um processo de duas

etapas. A primeira etapa envolveu o cálculo de uma diferença normalizada dividindo

a diferença dos danos previstos pelo desempenho definido pelo usuário como critérios

para cada dano considerado. A segunda etapa comparou a diferença normalizada ao erro

calculado associado a cada modelo de previsão. Esta etapa foi realizada para avaliar as

diferenças dos danos previstos resultantes das entradas do fator de tráfego em relação à

variação dentro de cada um dos modelos de previsão. Conclui-se que o efeito de se utilizar

os dados locais em detrimento dos dados padrão do MEPDG são de modo geral, não

significativos estatisticamente, quando se considera as incertezas presente nos modelos.

No entanto, o tempo previsto para a ruptura do pavimento considerando o afundamento na

trilha de roda total foi significativamente diferente quando utiliza os dados de entrada do

espectros de carga por eixo específicos do local. Esse estudo recomenda que seja utilizado

os dados locais coletados dos espectro de eixo de carga considerando pavimentos flexíveis.

Schram e Abdelrahman (2010)14 desenvolveram procedimentos para o cálculo dos índi-

ces de desempenho local, atualmente modelados empiricamente e fundamentais para

um sistema de gerenciamento de pavimentos, a partir dos dados de saída obtidos por

intermédio dos modelos MEPDG calibrados com dados do estado de Nebraska. Usar

diretamente os resultados de desempenho calculados pelo MEPDG pode gerar problemas

pois nem sempre os danos locais são semelhantes aos estimados. Os índices de desempe-

nho local utilizados no estado analisado são o NSI (Nebraska Serviceability Index), PSI

(Present Serviceability Index), índice de trincamento (CI) e afundamento na trilha de roda.

Para a análise, primeiramente foram selecionados os dados utilizados para o processo

de calibração, provenientes do LTTP (Long-Term Pavement Performance) e também do

NDOR (Nebraska Departament of Roads). Dos índices de desempenho utilizados em

Nebraska somente houve disponibilidade de dados com as unidades adequadas para o IRI

e o afundamento na trilha de roda. Para a deformação permanente na trilha de roda foram

considerados os modelos MEPDG apresentados por Kaloush e Witczak (2000) relacionados

ao afundamento na camada asfáltica e na camada granular e o processo considerou a

análise apenas da deformação total no pavimento, não analisando a influência de cada

camada separadamente. O processo de calibração e validação foi feito primeiramente no

modelo de afundamento na trilha de roda pois o modelo IRI é em função dessa relação. Fi-

nalmente, os modelos calibrados e validados podem ser utilizados para calcular os índices

de desempenho M-E por intermédio de regressão ou funções de ajuste de curva. Conclui-se

que essa pesquisa demonstrou como índices de desempenho e a nova metodologia M-E

de projeto de pavimentos podem coexistir. Além disso, o MEPDG oferece maior precisão

quando esses índices estão modelados.

Xu et al. (2012)15 tinham como objetivo estudar a influência da uniformidade de compacta-

ção de misturas HMA no desempenho dos pavimentos, no que diz respeito à deformação



81

permanente na trilha de roda e trincas por fadiga, usando as medidas de campo obtidas

com a tecnologia IC (Intelligent Compaction). Além disso, buscavam promover uma base

para a inclusão da análise dessa uniformidade em futuras especificações IC. Para isso, foi

feita a análise de um projeto com uma camada de HMA sobre uma camada asfáltica já

existente. Para considerar os efeitos da heterogeneidade do módulo elástico do material no

desempenho do pavimento, foram utilizadas como dados de entrada nos modelos MEPDG

as respostas obtidas através de simulações de elementos finitos. O software ANSYS

foi usado para realizar a simulação e o modelo geo-estatístico semivariogram foi imple-

mentado nele para avaliar a uniformidade da compactação. Os modelos MEPDG foram

utilizados para fazer uma comparação entre os resultados obtidos para o afundamento na

trilha de roda e trincas por fadiga, considerando a homogeneidade e a heterogeneidade do

módulo elástico. Para o afundamento na trilha de roda que acontece na camada asfáltica

foi considerado o modelo proposto por Olidid e Hein (2004) apresentado no Projeto 1-37A

do NCHRP. Os resultados mostram que a profundidade do afundamento na trilha de roda

considerando a não uniformidade é maior do que as obtidas considerando a uniformidade,

enquanto a vida de fadiga é menor. Por isso, esse estudo recomenda que a uniformidade

das propriedades das camadas do pavimento devem ser consideradas em futuros métodos

de dimensionamento de pavimentos e previsões de desempenho.

Hajj et al. (2012)16 avaliaram o efeito da distribuição de tensão de contato pneu-pavimento

e frenagem nas respostas do pavimento flexível, considerando também as cargas móveis

e propriedades viscoelásticas da camada asfáltica. Para isso, no plano experimental

foram considerados quatro tipos de distribuição de tensão pneu-pavimento: circular

uniforme, elíptico uniforme, quadrado uniforme e a distribuição de tensão não uniforme. A

análise considerou três tipos de estruturas de pavimentos de acordo com a espessura (fina,

intermediária e espessa) e duas misturas HMA com dois agregados e ligantes diferentes.

Para obter as respostas do pavimento foi utilizado o programa 3D-Move (versão 1.2)

que possibilita considerar a camada asfáltica como um material viscoelástico. O estudo

considerou duas velocidades de veículo, condições de frenagem e duas temperaturas onde

a deformação permanente na trilha de roda e as trincas por fadiga costumam representar

problemas para a estrutura do pavimento. A análise da deformação permanente considerou

o modelo proposto por Von-Quintus (2012). Conclui-se que independente da espessura

da camada asfáltica, do tipo de mistura e das condições de frenagem, a distribuição de

tensão de contato pneu-pavimento na forma circular, quadrada e elíptica superestimam

a tensão vertical máxima em todas as profundidades da camada asfáltica quando estas

são comparadas à tensão obtida considerando que o contato pneu-pavimento é distribuído

não uniformemente. Isso resulta em um aumento significativo do afundamento na trilha

de roda previsto para a camada asfáltica (entre 34% e 71% sem frenagem e entre 23% e

42% considerando a frenagem). Em relação as condições de frenagem, estas promovem um
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maior afundamento na trilha de roda para a camada asfáltica (entre três e quatro vezes

maior) independente do tipo e forma da distribuição da tensão de contato pneu-pavimento.

De modo geral, o efeito do tipo e forma de distribuição da tensão de contato pneu-pavimento

foi menos significativo do que a tensão máxima no fundo da camada asfáltica, apesar de

que a frenagem resultou em um aumento significativo da tensão de tração.

Tarefder e Rodriguez-Ruiz (2013)17 tinham como objetivo determinar, para os modelos de

previsão de desempenho MEPDG, a gama de coeficientes devidamente calibrados a fim de

minimizar o erro residual e validar a calibração dos modelos obtidos verificando se são

efetivos para outros trechos não incluídos na etapa de calibração. Foram utilizados um

total de 24 seções de pavimento no estado do Novo México para obter os dados que seriam

utilizados como dados de entrada no processo de calibração dos modelos que constituem o

MEPDG. Foram calibrados os modelos de afundamento na trilha de roda, trincas inter-

ligadas e trincas longitudinais. Para garantir uma maior precisão do modelo calibrado,

buscou-se minimizar ao máximo a diferença entre os dados mensurados e calculados. Para

a análise da deformação permanente na trilha de roda na camada asfáltica foi utilizado o

modelo proposto por Von-Quintus (2012) e para o processo de calibração apenas foi conside-

rado o afundamento total, resultado do somatório da deformação que acontece na camada

asfáltica e nas camadas granulares, pois não havia dados disponíveis da contribuição de

cada camada. Conclui-se que os coeficientes obtidos com essa calibração local garantem

um melhor projeto de pavimentos usando o MEPDG para o Novo México, reduzindo o erro

no processo de previsão de desempenho e recomenda-se que seja mensurado a deformação

permanente na trilha de roda considerando a contribuição de cada uma das camadas, pois

isso irá possibilitar calibrar os modelos MEPDG separadamente.

Xu et al. (2013)18 estudaram a sensibilidade do projeto e desempenho do pavimento devido

à variabilidade do Módulo de Resiliência (MR) dos materiais granulares e do subleito

com base nos modelos MEPDG. Para isso, os defeitos considerados foram a deformação

permanente e trincas por fadiga, apontados como os principais danos estruturais em pavi-

mentos asfálticos. A análise da sensibilidade realizada considerou as repostas estruturais

computadas no programa ELSYM-5 que foram utilizadas para analisar o desempenho da

estrutura do pavimento através dos modelos MEPDG. Foram considerados os modelos de

previsão da deformação permanente para a camada asfáltica e granular desenvolvidos

no projeto 1-37A do NCHRP. Por fim, foi feita a análise de sensibilidade com a simulação

Monte Carlo para verificar a variabilidade da espessura das camadas, considerando a

distribuição normal do MR dos materiais granulares. Conclui-se que a variabilidade MR

do material que constitui a base e/ou subleito afeta tanto a espessura da camada asfáltica

quanto a da camada de base.

De acordo com Li et al. (2014)19 a deformação permanente na trilha de roda é acumulada,
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principalmente, na camada asfáltica. Especialmente na China, onde é recorrente a

construção de bases de macadame estabilizado com cimento. Por isso o seu trabalho teve

como objetivo avaliar a resistência à deformação permanente da camada asfáltica de

diferentes tipos de pavimentos asfálticos chineses considerando as condições de campo.

Para isso o ensaio Advanced Repeated Load Permanent Deformation (ARLPD) foi realizado

em 18 amostras de estruturas de pavimentos asfálticos diferentes, que foram retiradas

de pavimentos novos ou reabilitados em serviço ou confeccionadas em laboratório. Esse

ensaio possibilita simular as tensões, confinamento lateral e gradiente de temperatura que

acontecem nos pavimentos. Um série de indicadores, calculados a partir dos resultados

do ensaio ARLPD, foram usados para comparar a resistência à deformação permanente

da amostra. O Flow Number, definido como o número de ciclo ao qual é iniciada a

zona terciária do comportamento relacionado a deformação permanente, foi determinado

conforme proposto por Hoerl. Além disso, a deformação permanente acumulada na zona

terciária (εp(FN)), a tensão permanente acumulada ao final do ensaio (εpf ) e o índice

FN (razão de (εp(FN)) e FN), proposto por Walubita et al. (2013), foram utilizadas para

comparação. Esses modelos não foram apresentados no trabalho, embora tenham sido

referenciados. A análise também usou o modelo de 3 estágios proposto por Zhou, Scullion

e Sun (2004) para caracterizar o comportamento das misturas em relação à deformação

permanente. A validação dos resultados obtidos em laboratório foi feita com os dados

obtidos em campo. Conclui-se que dentre os indicadores, o índice FN representa com

precisão a ordem dos dados relacionados a deformação permanente na trilha de roda

considerando várias combinações para a camada asfáltica, e que o potencial da estrutura

do pavimento torna-se mais evidente em elevadas temperaturas quanto a deformação

permanente na trilha de roda. Também, foi observado que misturas que usaram ligante

modificado por SBS apresentaram maior resistência à deformação permanente quando

comparada as misturas que fizeram uso de ligante não modificados. Esses resultados

foram validados com sucesso considerando os dados de campo.

Chen et al. (2016)20 quantificaram o efeito das propriedades térmicas de misturas asfálti-

cas nas respostas viscoelásticas e vida de serviço do pavimento. Para isso foi desenvolvido

um modelo capaz de prever as propriedades térmicas de misturas asfálticas sob diferentes

limites de temperaturas. A análise conduzida considerou 54 estruturas de pavimentos

diferentes, onde os materiais que compunham as camadas de revestimento e base pos-

suíam capacidade de condutibilidade térmica alta, média ou baixa. A partir disso, modelos

3D de elementos finitos foram desenvolvidos e validados para prever as temperaturas

em campo na estrutura do pavimento de acordo com as respostas dos pavimentos sob o

carregamento veicular. O desempenho quando ao afundamento na trilha de roda e trincas

por fadiga foi avaliado usando a abordagem empírica-mecanística. Para o afundamento

na trilha de roda que acontece na camada asfáltica foi considerado o modelo proposto por
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Olidid e Hein (2004) apresentado no Projeto 1-37A do NCHRP. Conclui-se que o uso de

uma mistura asfáltica com baixa condutividade na camada de revestimento e uma de

alta condutividade na base diminui efetivamente o afundamento na trilha de roda em

temperaturas mais elevadas, porém em temperaturas baixas, aumenta ligeiramente esse

afundamento. Também, a análise da camada asfáltica considerando a sua segmentação

em camadas de topo, intermediária e inferior possibilitou concluir que quando misturas

asfálticas com baixa condutividade são usadas na camada superior mas não em camadas

intermediárias e inferior, e pelo menos uma mistura asfáltica de alta condutividade é

usada na camada intermediária ou inferior, tanto o afundamento na trilha de roda quanto

as trincas por fadiga vão apresentar melhores desempenhos em altas temperaturas.

Wu, Xiao e Zhang (2016)21 fizeram uma avaliação completa de todos os tipos de pavimentos

no estado de Louisiana e desenvolveram um guia estadual para projeto de pavimentos com

a metodologia ME. Primeiramente foi feita uma avaliação de todos os tipos de estruturas

de pavimentos no estado de Louisiana, que possibilitou selecionar 162 estruturas com cinco

tipos típicos de estruturas de pavimentos flexíveis e três de pavimentos rígidos. A seguir,

foram definidos os parâmetros de entrada relacionadas as misturas asfálticas, caracterís-

ticas de projeto de pavimento rígido, tráfego e critérios de projeto a serem considerados.

A análise considerou trincas por fadiga, deformação permanente na trilha de roda, falha

de juntas e trincas por reflexão. Como o modelo de calibração global não representou

tendência semelhante as observadas no estado, foram coletados os dados dos pavimentos

com o departamento de transportes de Louisiana, a fim de fazer a calibração local dos

modelos de previsão de desempenho. Foi utilizada a versão 2.0 do software Pavement

ME. Para calibração, foram utilizadas as orientações apresentadas no AASHTO Guide
for Local Calibration of the ME Pavement Design e, após esse procedimento, foi possível

validar os modelos calibrados para as condições locais através do redimensionamento de

algumas estruturas de pavimentos. Esse trabalho informa que as misturas asfálticas

HMA de Lousiana são comumente submetidas a ensaios de módulo dinâmico, flow time
e flow Number e que um catálogo dos valores de módulo dinâmico, agrupados de acordo

com o nível de tráfego e tipo de ligante, foi desenvolvido para ser utilizado no programa

Pavement ME. Conclui-se que o software Pavement ME, de modo geral, superestimou os

valores do afundamento na trilha de roda para o estado, quando utiliza os modelos com

calibração global. Após a calibração dos modelos com os dados locais, todos os modelos de

previsão considerando nessa pesquisa apresentaram resultados mais próximos dos que

foram mensurados em campo. Os coeficientes de calibração determinados foram adicio-

nados ao guia de projeto ME de pavimentos do estado de Louisiana. Uma comparação

feita entre o projeto de pavimentos usando os métodos da AASHTO 1993 e o Pavement

ME mostra que o Pavement ME tende a apresentar pavimentos 0,5 polegadas, em média,

menos espessos do que os projetos feitos com o AASHTO 1993 e que, de modo geral, o
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uso do Pavement ME apresenta inúmeros benefícios quando comparado a metodologia da

AASHTO 1993.

Hasan, Hiller e You (2016)22 tinham o objetivo de quantificar os efeitos da média anual de

precipitação e temperatura na estrutura de pavimentos asfálticos através de uma análise

com o programa Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG). A análise

considerou as trincas longitudinais, transversais e do tipo couro de jacaré, afundamento

na trilha de roda na camada asfáltica, deformação permanente total e irregularidade longi-

tudinal (IRI). O método do estudo consistiu, primeiramente, na investigação das condições

climáticas em 76 locais do Programa Long-Term Pavement Perfornance distribuídos no

território norte-americano a fim de caracterizar a média anual de precipitação e tempe-

ratura locais coletadas entre os anos de 1981 e 2010. Após a caracterização, o programa

MEPDG foi utilizado para fazer o projeto, posteriormente usado para a construção de

uma seção a ser analisada nesse estudo, de um pavimento rodoviário com quatro faixas,

sendo duas em cada sentido, considerando um período de projeto de 20 anos. Os resultados

obtidos com uma análise estatística - ANOVA -, considerando um intervalo de confiança

de 95%, mostram que há uma boa correlação entre a média anual de precipitação e os

valores obtidos para as trincas longitudinais (coeficiente de determinação = 0,835), no

entanto, não tem efeitos significativos nos danos relacionados às trincas do tipo couro

de jacaré, trincas transversais, afundamento na trilha de roda da camada asfáltica e

irregularidade longitudinal. Já a média anual de temperatura, a medida em que aumenta,

resulta em uma maior ocorrência de trincas do tipo couro de jacaré, trincas longitudinais,

afundamento na trilha de roda na camada asfáltica e deformação permanente total. O

estudo ainda apresenta que a deformação permanente que acontece tanto na camada

asfáltica quanto em toda a estrutura do pavimento, tem os seus maiores valores em regiões

de clima quente, especialmente durante os meses de verão.

Li et al. (2017a)23 caracterizaram a microestrutura e a evolução dos danos de pavimentos

asfálticos em altas temperaturas. Para isso, primeiramente foram realizados ensaios

Advanced Repeated Load Permanent Deformation (ARLPD) em duas amostras de pavi-

mentos recém-construídos e em duas estruturas de reforço de pavimentos antigos com

aproximadamente 8 anos. Esse ensaio possibilita que seja analisada os segmentos do

topo, intermédio e base inferior da camada asfáltica. Com isso, foi possível fazer uma

comparação em relação a resistência à deformação permanente de diferentes estruturas

de pavimentos. Para caracterizar a microestrutura foram analisados os agregados, a dis-

tribuição do volume de vazios e as trincas antes e depois da realização dos ensaios ARLPD.

Ensaios CT (X-ray Computed Tomography) foram usados para analisar a microestrutura

e o mecanismo de falha nas diferentes estruturas do pavimento. A investigação entre

o surgimento simultâneo de deformação permanente e trincas por fadiga em elevadas

temperaturas foi preliminarmente investigado. O número de ciclos ao final do ensaio (N f ),
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o Flow Number, a deformação permanente acumulada na zona terciária (εp(FN)) e o índice

FN (razão de (εp(FN)) e FN) foram utilizados como indicadores de deformação permanente

da trilha de roda das amostras. A análise também usou o modelo de 3 estágios proposto

por Zhou para caracterizar o comportamento das misturas em relação à deformação perma-

nente. Esse trabalho aponta que um maior ou menor índice FN geralmente significa uma

melhor resistência dos pavimentos asfálticos a deformação permanente. Conclui-se que

camadas asfálticas de pavimentos recém-construídos apresentam uma melhor resistência

à deformação permanente quando comparados a estruturas de reforço e que, dependendo

do nível de deterioração da camada antiga, a camada de reforço contribui com valores

entre 40-50% da deformação permanente total na trilha de roda. Também foi observado,

com base na mudança do volume de vazios antes e depois do ensaio, que a deformação

permanente na camada de reforço é causada, geralmente, pelo efeito da densificação, en-

quanto que nas camadas intermediárias e inferior há uma maior deformação permanente

por cisalhamento. Por fim, notou-se, preliminarmente, que a severidade de trincas e o

afundamento na trilha de roda da estrutura do pavimento têm uma certa correlação em

altas temperaturas.

Li et al. (2017b)24 buscaram desenvolver um modelo para determinar a temperatura

efetiva no pavimento como uma forma de simplificar a previsão da deformação perma-

nente nessa estrutura. Antes de dar início aos procedimentos para a determinação da

temperatura efetiva (T f f ), o estudo apresentou uma breve introdução sobre a previsão do

afundamento na trilha de roda e a sua relação com a temperatura do pavimento. A análise

considerou que há um acúmulo de deformação plástica em cada camada da estrutura

do pavimento que contribui para o afundamento total. A seguir foram determinadas as

temperaturas de pavimentos e a tensão máxima de cisalhamento para diferentes profun-

didades. Esses dados foram utilizados nos modelos desenvolvidos por Sun et al. (2005)

para determinar a profundidade total do afundamento na trilha de roda, considerando a

contribuição de cada camada. Um dos modelos utilizados possibilita considerar a influên-

cia da velocidade do tráfego enquanto o outro não considera essa influência. Finalmente,

foi determinado os procedimentos para determinar dois modelos para a determinação

da T f f , com e sem a influência da velocidade do tráfego, considerando uma combinação

de materiais de algumas cidades chinesas. Dentre os resultados, o estudo possibilitou

concluir que a T f f é afetada pela velocidade de tráfego e para as diferentes combinações de

materiais, a T f f também é afetada pelas propriedades das misturas asfálticas. Os autores

recomendam que novos estudos devem ser realizados em outras regiões para validar os

modelos propostos, considerando os efeitos da velocidade de tráfego e as propriedades das

misturas asfálticas.

Como o concreto asfáltico é um material viscoelástico, o seu desempenho mecânico é

sensível às mudanças de temperatura. Mesmo pavimentos com materiais e estruturas
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semelhantes podem se comportar de modos diferentes em regiões com condições climáticas

divergentes. Por isso, Xiong, Zhang e Wang (2017)25 buscaram determinar os impac-

tos trazidos por diferentes distribuições de temperatura em estruturas de pavimento

com camadas drenantes considerando que estas estão sujeitas às mesmas condições de

carregamento. Para isso, o estudo realizou uma comparação entre dois pavimentos de

estruturas e materiais semelhantes situados em locais de temperaturas diferentes (EUA

e Canadá). O método de elementos finitos foi implementado para obter as respostas de

tensão/deformação de um pavimento asfáltico sob carga dinâmica de roda e os resultados

foram implementados de acordo com método empírico-mecanístico de dimensionamento

de pavimentos para a previsão da deformação permanente ao longo da vida de serviço.

Foi utilizado o modelo proposto por Von-Quintus (2012) no Projeto 9-30A - relatório 719

- do NCHRP para a previsão do afundamento na trilha de roda e o módulo dinâmico da

camada asfáltica e drenante foram utilizados para melhorar a precisão dos resultados ob-

tidos. Conclui-se que, sob o mesmo carregamento, a deformação permanente do pavimento

nos EUA é quase 20 vezes maior que a apresentada no canadense, mesmo ambos tendo

os mesmos materiais e estrutura. Isso acontece pois a taxa de previsão da deformação

permanente muda com o clima, e normalmente aumenta com o aumento da temperatura.

Shamami e Khiavi (2017)26 tinham o objetivo de utilizar o programa ABAQUS para

avaliar o desempenho de pavimentos asfálticos reforçados com geossintéticos. Os autores

referenciam Tang (2011) para afirmar que atualmente é reconhecido que a camada asfáltica

contribui majoritariamente para o afundamento na trilha de roda em pavimentos flexíveis

e justificar a importância de construir camadas asfálticas reforçadas a fim de minimizar

a profundidade desse afundamento. Esse estudo considera um modelo Creep capaz

de determinar o afundamento total considerando a soma da deformação permanente

por densificação e por cisalhamento. A modelagem de elementos finitos realizada no

programa ABAQUS Versão 6.11PR3 considerou uma faixa de rolamento com 3,65 metros

de comprimento, em que a camada asfáltica tem uma espessura de 12 cm, a base granular

tem 30 cm e o subleito foi considerado com uma espessura de 200 cm. A análise considerou

que as camadas geossintéticas consistem em um comprimento e largura de 92 cm e

uma espessura de 1 mm e as incorporaram em quatro profundidades da camada asfáltica,

considerando a subdivisão da espessura em partes iguais. Os resultados mostram que, para

os três tipos de geossintéticos estudados, a profundidade referente à metade da espessura

da camada asfáltica resultou em um menor afundamento na trilha de roda, sendo que

a incorporação do geossintético na metade superior contribui mais significativamente

para minimizar a deformação do que a sua incorporação da metade inferior da camada de

revestimento.

Tian et al. (2018)27 tinham o objetivo de avaliar o modelo MEPDG para a previsão da

deformação permanente, desenvolver um novo modelo calibrado com dados locais com
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base em ensaios acelerados de pavimentos e gerar bons modelos calibrados prontos para

serem implementados no Departamento de Transporte do estado de Indiana-EUA. Para

isso, dados obtidos em ensaios acelerados de pavimentos, cujas misturas foram dosadas

pelo método Superpave, foram utilizados para calibração local dos modelos de previsão

de desempenho MEPDG. Para considerar o afundamento total na trilha de roda, foram

calibrados os modelos de previsão referente a camada asfáltica (o modelo proposto por

Von-Quintus (2012) no Projeto 9-30A - relatório 719 - do NCHRP) e as camadas granulares.

Devido ao não requerimento de caracterização dos materiais em obras, foi utilizado o

nível 3 de entrada de dados, onde é realizado uma estimativa dos valores de módulo

complexo e módulo de resiliência. No processo de calibração, os coeficientes βr2 e βr3 foram

refinados para redução do erro. A validação da calibração foi feita com o teste JackKnife,

recomendado pela AASHTO para amostragem pequenas. Conclui-se que a previsão da

deformação permanente obtida pelos modelos do MEPDG com calibração global, tanto para

a camada asfáltica quanto para o subleito, são significativamente diferentes dos valores

obtidos em campo, havendo uma superestimação da previsão da deformação permanente

no subleito quando se usa o modelo global. Já com o modelo proposto calibrado com dados

locais há previsões mais confiáveis para o afundamento na trilha de roda que acontece nas

camadas asfálticas e subleito. A precisão obtida com os modelos MEPDG foi melhorada

depois da implementação dos modelos calibrados com os dados locais, o que resultou

em uma redução da soma dos erros quadrados (SSE) igual a 73% e na redução do erro

padrão das estimativas igual a 38%. A comparação entre o método de calibração proposto

(global) e o modelo com calibração local mostra que utilizar o último apresenta previsões

mais confiáveis para a camada asfáltica e para o subleito, confirmando que o processo de

calibração local é capaz de obter previsões precisas e estatisticamente corretas a respeito do

desempenho do pavimento. O método de calibração proposto e o procedimento desenvolvido

com as seções do ensaio acelerado de pavimentos já foi implementado pelo Departamento

de Transportes do estado de Indiana para o projeto e análise de pavimentos asfálticos

do tipo full-depth e pode ser utilizado por outros estados para auxiliar no processo de

implementação do MEPDG.

Yuan e Nemtsov (2018)28 tinham como objetivo fornecer um resumo de um estudo de

sete anos sobre a calibração local dos modelos MEPDG, discutir sobre os impactos desse

processo nos projetos de pavimentos flexíveis locados em Ontário-Canadá e compartilhar

experiência e lições aprendidas nesse processo. Para isso, foi feita uma comparação entre

os valores mensurados em campo e os estimados com os modelos de calibração global

para o IRI, afundamento total na trilha de roda, trincas por fadiga e trincas térmicas.

Os resultados dessa análise constatou a necessidade de se fazer uma calibração local dos

modelos. Após esse processo, pôde ser avaliado o impacto da calibração local dos modelos

no projeto de pavimentos através da análise de três seções. O modelo utilizado para análise
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do desempenho da camada asfáltica no que diz respeito ao afundamento na trilha de roda

foi proposto por Von-Quintus (2012) no Projeto 9-30A do NCHRP. As conclusões mostram

que os melhores resultados foram obtidos para a calibração dos modelos de afundamento

na trilha de roda e de trincas por fadiga. O estudo experimental concluiu que a calibração

local dos modelos de afundamento na trilha de roda é muito importante pois sem ele o

modelo global forneceria estruturas de pavimento superdimensionadas.

Sun et al. (2020)29 tinham como objetivo derivar a solução empírica-mecanística para

pavimentos flexíveis com estrutura típica de três camadas (revestimento, base, sub-base)

estabilizados com geossintéticos e fazer uma análise M-E para quantificar a deformação

permanente acumulada, validando os resultados do modelo M-E proposto com os resultados

de um estudo experimental feito anteriormente. Para isso, foi analisado o efeito do

geossintético na estrutura do pavimento por intermédio do cálculo da restrição lateral das

camadas e do efeito da membrana tensionada. As respostas do pavimento foram estimadas

de acordo com a teoria da camada elástica para que pudesse, na sequência, aplicar os

modelos MEPDG derivados para prever a deformação permanente nas três camadas. No

processo de derivação para definir o modelo, o efeito do geossintético, por intermédio da

restrição lateral e da membrana tensionada foram aplicados na interface de um sistema

de três camadas. O modelo proposto para a análise da deformação permanente na camada

asfáltica dos pavimentos estabilizados com geossintéticos foi derivado do modelo proposto

por Von-Quintus (2012) no Projeto 9-30A do NCHRP. Os resultados estimados foram

comparados aos dados de um ensaio acelerado de pavimento realizado previamente no

Centro de Pesquisa de Transporte em Louisiana. Conclui-se que o modelo proposto para

previsão da deformação permanente em pavimentos estabilizados com geossintéticos prevê

resultados que estão de acordo com os valores medidos no estudo experimental realizado

anteriormente. Também foi verificado que usar geossintético abaixo da camada de base

não apresenta nenhum benefício para a redução da deformação permanente na camada

asfáltica.

Apresentadas as principais características dos estudos que constituem a segunda revisão

sistemática, a seguir serão apresentadas a análise dos resultados de acordo com o país de

correspondência dos autores, a menção ao Flow Number, o tipo de análise laboratorial,

os modelos de deformação permanente e o tipo de análise computacional apontados nos

estudos relacionados à deformação permanente em camadas de revestimento asfáltico.

a. País de correspondência dos autores

Os países de correspondência dos autores dos estudos catalogados foram: Estados

Unidos (1213,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27,29), China (719,20,23,24,25,27,29), Canadá (128) e Irã

(126). Observa-se que a temática foi predominantemente analisada por estudos

norte-americanos e chineses e que, dentre os estudos catalogados, não houve ocor-



90

rência de autores com endereço de correspondência no Brasil. Isso pode representar

uma escassez de estudos brasileiros recentes relacionados a análise de deformação

permanente na camada asfáltica.

b. Menção ao Flow Number

O Flow Number foi mencionado em três19,21,23 dos 17 estudos catalogados na revisão

sistemática 2.

Nos estudos de Li et al. (2014)19 e Li et al. (2017a)23 foi calculado uma série de

indicadores de afundamento na trilha de roda a partir dos resultados do ensaio

Advanced Load Permanent Deformation (ARLPD). Entre os indicadores, foi utilizado

o Flow Number, número de ciclo no qual é iniciada a zona terciária, e o Índice Flow
Number, razão da deformação permanente acumulada na zona terciária e o FN. O

FN foi calculado de acordo com o modelo Hoerl desenvolvido por Li, Lee e Hwang

(2010) e o Índice FN foi determinado de acordo com Walubita et al. (2013). Vale

salientar que esses modelos não foram apresentados nos estudos e, embora tenham

sido referenciados, foi possível obter acesso apenas ao trabalho de Li, Lee e Hwang

(2010). Os resultados obtidos mostraram que, dentre os indicadores analisados, o

índice FN representa com precisão a ordem obtida para os valores de afundamento

na trilha de roda considerando varias combinações para a camada asfáltica.

Já no estudo desenvolvido por Wu, Xiao e Zhang (2016)21, o flow number foi menci-

onado apenas na introdução, apresentando-o juntamente com o módulo dinâmico

e o flow time, como parte dos ensaios de caracterização de misturas asfálticas no

estado de Louisiana - EUA. Não houve alusão ao uso do valor FN pois o trabalho

apenas informou a existência de um catálogo dos valores do módulo dinâmico que foi

agrupado de acordo com o nível de projeto e tipo de ligante para serem utilizados

como dado de entrada no programa Pavement ME.

Em síntese, três estudos19,21,23 mencionam flow number e apenas dois deles18,21

apresentam a sua aplicação, o indicando como uma forma de ranquear os valores

de afundamento na trilha de roda na camada de asfáltica de pavimentos novos e

reabilitados. Vale ressaltar, que em ambos os estudos o índice FN, determinado como

a razão da deformação permanente acumulada na zona terciária e o FN, foi apontado

como uma relação melhor para caracterizar o comportamento do afundamento na

trilha de roda no pavimento do que o valor FN, que nesses estudos foram determinado

através do modelo de Hoerl.

c. Tipo de análise laboratorial

Dentre os estudos catalogados na revisão sistemática 2, apenas dois realizaram

ensaios laboratoriais a fim de avaliar a deformação permanente na camada asfáltica.

A Tabela 4.5 apresenta os ensaios realizados.
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Tabela 4.5 Ensaios laboratoriais realizados nos estudos catalogados - Revisão Sistemática 2

Código do
estudo

Nome do(s) ensaio(s)

19 Advanced Repeated Load Permanent Deformation (ARLPD)

23 Advanced Repeated Load Permanent Deformation (ARLPD)

Fonte: Autora (2021).

d. Modelos de deformação permanente

Como mostra a Tabela 4.6, 12 estudos apresentaram pelo menos um modelo que

possibilita analisar a deformação permanente na camada asfáltica.

Tabela 4.6 Modelos de deformação permanente utilizados nos estudos catalogados - Revisão

sistemática 2

Código do
estudo

Modelo

14
εp

εr
= kz · βr1 · 10kr1 · Tkr2·βr2 · Nkr3·βr3

15
εp

εr
= k1 · 10−3,4488 · T1,5606 · N0,479244

16
εi

p

εi
r

= kz · βr1 · 10kr1 · Nkr2·βr2 · Tkr3·βr3

17
εp

εr
= kz · βr1 · 10k1 · Tk2·βr2 · Nk3·βr3

18
εp

εr
= k1 · 10−3,4488 · T1,5606 · N0,479244

20
εp

εr
= k1 · 10−3,4488 · T1,5606 · N0,479244

24 [1] PDi = 10−8,9022 · Ti
4,0518 · Ni

0,3470·
(

τ
|τi |

)0,1271

24 [2] PDi = 10−7,6422 · Ti
3,7586 · (V−1,6892 · Ni)

0,8358·
(

τ
|τi |

)0,6256

25
εp

εr
= kz · βr1 · 10kr1 · Tkr2·βr2 · Nkr3·βr3

Continua na próxima página
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Tabela 4.6 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Modelo

26 ε.cr = A · (qn) · (tm)

27
εp

εr
= kz · βr1 · 10kr1 · Tkr2·βr2 · Nkr3·βr3

28
εp,AC

εr,AC
= kz · βAC · 10−3,3541 · T1,5606·βr · N0,4791·βr3

29
εp

εr
= βr1 · 0,4 · kz · 10−2,45 · T1,565 · N0,299

Fonte: Autora (2021).

Observa-se que dez dos doze estudos que apresentaram algum modelo, fizeram

uso de equações desenvolvidas ou derivadas de estudos realizados pelo National
Cooperative Highway Research Program (NCHRP).

O modelo utilizado em um estudo14 foi apresentado no trabalho desenvolvido por

Kaloush e Witczak (2000), enquanto o modelo utilizado em três estudos15,18,20 foi

calibrado no Projeto 1-37A do NCHRP em 2004 e aplicado, respectivamente, na

análise de camadas asfálticas compostas por misturas asfálticas tradicionais e

misturas asfálticas com diferentes aditivos térmicos. O Projeto 9-30A, finalizado

em 2012, apresentou uma versão mais atualizada do modelo proposto em 2004, que

foi utilizada em cinco artigos16,17,25,28,29, sendo que em quatro deles16,17,25,27 foram

consideradas camadas de revestimento com misturas asfálticas tradicionais e um dos

estudos25, além de considerar misturas asfálticas do tipo HMA, também considerou

misturas do tipo SMA. Um estudo29 apresentou uma derivação do modelo proposto

pelo Projeto 9-30A para aplicação em pavimentos estabilizados com geossintéticos

na interface das camadas de revestimento e base e na interface entre a camada de

base e subleito.

Apenas dois estudos24,26 não fizeram uso de modelos desenvolvidos em pesquisas

realizadas pelo NCHRP. Um deles24 usou o modelo desenvolvido por Sun et al. (2005)

que possibilita considerar a tensão de cisalhamento máxima e a força de cisalha-

mento dos materiais. Os autores embasam a escolha desse modelo na afirmativa

de que, de acordo com Monismith et al. (1994), pesquisas realizadas desde 1962

têm confirmado que o afundamento na trilha de roda acontece mais provavelmente

devido a deformação por cisalhamento do concreto asfáltico. Já o outro estudo26

utilizou o modelo Creep em temperaturas pré-estabelecidas, em função do desvio de
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tensão do eixo equivalente, do tempo total e de parâmetros obtidos no ensaio Creep,

para simular o afundamento na trilha de roda em um pavimento asfáltico

Observa-se que todos os modelos consideram para a análise da deformação perma-

nente da camada asfáltica os efeitos da temperatura e do número de aplicação de

carga, além das características da mistura asfáltica utilizada por intermédio dos

coeficientes de calibração.

e. Análise computacional

Dos 17 artigos catalogados na revisão sistemática 2, três13,21,22 fizeram uso de

ferramentas computacionais para analisar a deformação permanente na camada

asfáltica. Dois estudos13,22 utilizaram para esse fim o programa MEPDG, enquanto

o outro artigo21 fez uso da versão 2.0 do programa Pavement ME.

4.2.2 DISCUSSÃO

Essa revisão sistemática faz um levantamento dos estudos que analisam a deformação

permanente na camada de revestimento asfáltico de pavimentos e compõe um conjunto de

revisões que constitui o método de Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM), desenvolvido e

aplicado nessa dissertação.

Os estudos avaliados evidenciam que atualmente os modelos de previsão da deformação

permanente na trilha de roda desenvolvidos pelo NCHRP é o modo mais relevante para

a análise da deformação permanente na camada asfáltica, considerando o desempenho

da estrutura ao longo da vida útil. Isso corrobora a hipótese desse trabalho de que a

deformação permanente na camada asfáltica não pode ser desconsiderada na análise

mecanicista do pavimento, como propõe o MeDiNa.

Pode ser observado também que, de acordo com os estudos catalogados nessa revisão,

a análise de desempenho da camada asfáltica dos pavimentos atualmente permitem

considerar as peculiaridades regionais através, principalmente, da caracterização do clima,

do tráfego local e das misturas asfálticas utilizadas. Isso mostra que apenas a análise do

comportamento da mistura asfáltica no que diz respeito a deformação permanente não é

suficiente para prever a evolução desse dano na camada asfáltica.

Ademais, o parâmetro flow number, utilizado no MeDiNa para substituir a análise de

previsão de desempenho na camada asfáltica, foi apontado pelos estudos catalogados nessa

revisão sistemática como uma alternativa para ranquear os valores de afundamento na

trilha de roda da camada asfáltica de pavimentos novos e reabilitados, não possibilitando

estimar esse comportamento até que a estrutura sofra o processo de ruptura. Esse fato,

está em concordância com os resultados obtidos na revisão sistemática 1 que apresentaram



94

o FN como um parâmetro relevante para a análise da deformação permanente em misturas

asfálticas e mostram que há uma possível associação entre o FN e o afundamento obtido

nos primeiros anos de uso do pavimento.

Por fim, diferentemente do que foi observado na revisão sistemática 1 para a avaliação

de misturas asfálticas, o afundamento na trilha de roda de camadas asfálticas não é

amplamente avaliado por intermédio de ensaios laboratoriais. Dentre os estudos cata-

logados nessa segunda revisão sistemática, apenas dois utilizaram um ensaio para a

análise do dano em questão. Denominado Advanced Repeated Load Permanent Deforma-
tion (ARLPD), o ensaio consiste na confecção de corpos de prova cilíndricos constituídos

por diferentes camadas asfálticas aderidas com asfalto emulsificado, que é o material

de aderência tipicamente usado em campo. O ensaio possibilita avaliar a resistência ao

afundamento na trilha de roda de todas as camadas asfálticas e discriminar a contribuição

de cada uma delas.

4.3 REVISÃO SISTEMÁTICA 3

A terceira e última revisão sistemática é constituída por 29 artigos e está relacionada ao

subtema análise da deformação permanente em misturas asfálticas e na camada asfáltica.

Na Tabela 4.7 são apresentados os títulos, autores, periódicos, país de correspondência dos

autores e ano de publicação dos estudos.

Tabela 4.7 Artigos catalogados - Revisão sistemática 3

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

30

Material-specific effects of hydrated
lime on the properties and perfor-
mance behavior of asphalt mixtures
and asphaltic pavements

Aragão et
al.

Construction and Buil-
ding Materials

EUA 2010

31
Performance evaluation of gap gra-
ded Asphalt Rubber mixtures

Pasquini
et al.

Construction and Buil-
ding Materials

Itália 2011

32

Performance Evaluation and Envi-
ronmental Impact Assessment of
Asphalt-Treated Mixtures Used in
Low-Volume Roads

Mohammad
e Nazzal

Transportation Research
Record

EUA

2011

Continua na próxima página
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Tabela 4.7 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

33
Rutting prediction model of asphalt
concrete mixtures using uniaxial re-
peated creep test

Hafeez,
Kamal e
Mirza

Kuwait Journal of Science
and Engineering

Paquistão
2011

34
Effects of Asphalt Mixture Proper-
ties on Permanent Deformation Res-
ponse

Archilla e
Diaz

Transportation Research
Record

Colômbia
2011

35

Permanent Deformation Model Ba-
sed on Shear Properties of Asphalt
Mixtures: Development and Calibra-
tion

Li, Lee e
Lee

Transportation Research
Record

EUA
2011

36

Enhancing Mechanistic–Empirical
Pavement Design Guide Rutting-
Performance Predictions with
Hamburg Wheel-Tracking Results

Grebenschikov
e Prozzi

Transportation Research
Record

EUA
2011

37

Evaluating Effects of Volumetric
and Mechanistic Test Variability on
Predicted Performance of Asphalt
Pavement: Applying the Mecha-
nistic–Empirical Pavement Design
Guide

Mohammad
et al.

Transportation Research
Record

EUA
2012

38

Rutting of Rubberized Gap-Graded
and Polymer-Modified Dense-Graded
Asphalt Overlays in Composite Pave-
ments

Coleri et
al.

Transportation Research
Record

EUA
2012

39

Calibrating Mechanistic–Empirical
Pavement Design Guide for North
Carolina: Genetic Algorithm and Ge-
neralized Reduced Gradient Optimi-
zation Methods

Jadoun e
Kim

Transportation Research
Record

EUA
2012

40
Dynamic Modulus of HMA and Its
Relationship to Actual and Predicted
Field Performance Using MEPDG

Tashman e
Elangovan

Journal of Performance of
Construction Facilities

Jordânia
e

EUA

2013

Continua na próxima página
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Tabela 4.7 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

41

Influence of Air Voids of Hot Mix
Asphalt on Rutting within the Fra-
mework of Mechanistic-empirical Pa-
vement Design

Roy, Veera-
ragavan e
Krishnan

Procedia - Social and
Behavioral Sciences

Índia
2013

42
Development of Calibration Testing
Protocol for Permanent Deformation
Model of Asphalt Concrete

Choi e Kim
Transportation Research
Record

EUA
2013

43
Dynamic Modulus of Asphalt Mixtu-
res: Evaluation of Effects on Pave-
ment Performance Prediction

Cooper III
et al.

Transportation Research
Record

EUA
2015

44

Laboratory-Measured Dynamic Mo-
dulus and Predicted Performance of
Asphalt Mixtures: Effects of Speci-
men Orientation

Cooper III
et al.

Transportation Research
Record

EUA
2015

45
Impact of lime on the mechanical and
mechanistic performance of hot mi-
xed asphalt mixtures

Souliman
et al.

Road Materials and Pave-
ment Design

EUA
2015

46

Probabilistic Modeling of the Inhe-
rent Variability in the Dynamic Mo-
dulus Master Curve of Asphalt Con-
crete

Kassem,
Najjar e
Chehab

Transportation Research
Record

Líbano
2016

47

Calibration of Pavement Rutting
Prediction in Colorado Using
Layer-Specific Rutting Model Co-
efficients for Hot-Mix Asphalt in
AASHTOWare Pavement ME Design

Bhattacharya
et al.

Transportation Research
Record

EUA
2016

48
Asphalt concrete rutting predicted
using the PEDRO model

Said e Ha-
kim

International Journal of
Pavement Engineering

Suécia 2016

49

Predictive quality of the pavement
ME design program for field perfor-
mance of warm mix asphalt pave-
ments

Zhang et
al.

Construction and Buil-
ding Materials

EUA
2017

Continua na próxima página
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Tabela 4.7 – continuação da página anterior

Código
do

estudo
Título Autor(es) Periódico País Ano

50
Mechanistic performance evaluation
of pavement sections containing RAP
and WMA additives in Manitoba

Kim et al.
Construction and Buil-
ding Materials

EUA
e Ca-
nadá

2017

51

Development of Stress Sweep Rut-
ting (SSR) test for permanent defor-
mation characterization of asphalt
mixture

Kim e Kim
Construction and Buil-
ding Materials

EUA
2017

52
Mechanistic Approach for Reducing
the Thickness of Asphalt Layer Incor-
porating Steel Slag Aggregate

Alnadish
e Aman

Civil Engineering Jour-
nal

Sigapura,
Malá-
sia e

China

2018

53
Viscoelastic Mechanical Responses of
HMAP under Moving Load

Sun et al. Materials China
2018

54

Structural performance and sustai-
nability assessment of cold central-
plant and in-place recycled asphalt
pavements: A case study

Gu et al.
Journal of Cleaner Pro-
duction

EUA
e

Reino
Unido

2019

55

Benefits of utilization the recy-
cle polyethylene terephthalate waste
plastic materials as a modifier to
asphalt mixtures

El-Naga
e Ragab

Construction and Buil-
ding Materials

Egito
2019

56

Recycling waste packaging tape into
bituminous mixtures towards enhan-
ced mechanical properties and envi-
ronmental benefits

Yu et al.
Journal of Cleaner Pro-
duction

China
e Ale-
ma-
nha

2019

57

The Use of Laboratory-Measured
and Strain-Gauge Backcalculated
Asphalt Stiffness for Rutting Perfor-
mance Prediction

Coleri e
Harvey

Transportation Research
Record

EUA
2019

58
Mechanistic analysis and cost-
effectiveness evaluation of asphalt
rubber mixtures

Souliman
et al.

Road Materials and Pave-
ment Design

EUA
e

Colôm-
bia

2020

Fonte: Autora (2021).
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4.3.1 RESULTADOS

Os 29 estudos foram publicados entre os anos de 2010 e 2020, de acordo com o estabelecido

na fase 3 do método ReSiM. Suas principais características são apresentadas a seguir.

Aragão et al. (2010)30‡ buscaram avaliar o desempenho do uso da cal hidratada em mis-

turas HMA, caracterizando-as quanto à deformação permanente e danos por fadiga e,

principalmente, investigando o efeito do seu uso para a prevenção de trincas. Considerou-

se diferentes quantidades de cal hidratada, totalizando cinco misturas analisadas nesse

estudo, que foram submetidas a ensaios experimentais que avaliaram a rigidez da mistura,

a deformação permanente e a fadiga. A análise da deformação permanente foi feita por

intermédio do ensaio Indirect Tensile Test (IDT). A análise do uso dessas misturas em es-

truturas de pavimentos foi avaliada com o programa MEPDG considerando um período de

20 anos. O módulo dinâmico e os parâmetros volumétricos foram utilizados na simulação

que considerou três estruturas de pavimentos diferentes. Os dados requeridos quanto

ao clima e tráfego foram simplificados para uma melhor comparação com os resultados

obtidos em laboratório. Foi considerado apenas um tipo de veículo e duas temperatu-

ras. Conclui-se que a cal hidratada, de modo geral, promoveu uma melhoria na rigidez

das misturas asfálticas, sendo que para frequências de carregamento intermediárias e

elevadas, o efeito da adição da cal hidratada não foi significativo, enquanto que para

frequência de carregamento baixa, o efeito foi claramente observado, e esse fato pode

explicar a melhora no desempenho na resistência à deformação permanente de misturas

asfálticas submetidas à temperaturas elevadas. Também foi observado que a resistência à

deformação permanente melhorou em escala exponencial à medida em que aumentou a

quantidade de cal hidratada. No entanto, nesse estudo, para teores de cal acima de 2% não

foram mais obtidas melhorias no desempenho das misturas considerando a deformação

permanente. Esse artigo apresentou apenas resultados dos ensaios laboratoriais e simu-

lações. Ensaios de desempenho em campo e análise mecanísticas com esses resultados

podem ser utilizados para validar os resultados obtidos.

Pasquini et al. (2011)31 tinham como objetivo estudar as principais propriedades de de-

sempenho mecânico de misturas asfalto-borracha de graduação aberta e realizar ensaios

adicionais em ligantes e misturas com borracha para verificar se o MEPDG pode ser usado

efetivamente em misturas de asfalto borracha. Para a caracterização dos materiais foram

realizados ensaios para obtenção do módulo de deformabilidade, módulo complexo, resis-

tência à deformação permanente e resistência ao trincamento térmico. Adicionalmente,

foram analisadas a granulometria do agregado, propriedades volumétricas e viscosidade do

ligante asfalto-borracha para verificar se o modelo MEPDG que estima o módulo dinâmico

‡ A numeração indicada faz referência ao código do estudo.
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(E*) nos níveis 2 e 3 pode ser utilizado para misturas asfalto-borracha. A resistência à

deformação permanente de misturas asfalto-borracha foi avaliada com os ensaios Triaxial
Cyclic Compression Test (TCCT) e Wheel Tracking Test (WTT). Os resultados do ensaio

TCCT foram usados para verificar a adequação do modelo preditivo de afundamento na

trilha de roda usado no MEPDG, desenvolvido no Project 1-37A do NCHRP, e com o ensaio

WTT, a resistência das misturas à deformação permanente na trilha de roda foi avaliada

pela profundidade do afundamento obtida nos 15 minutos finais do ensaio e pela equação

Dynamic Stability (DS). Conclui-se, em relação à deformação permanente, que o com-

portamento do material analisado demonstrou ser melhor que o de misturas de concreto

asfáltico do tipo SMA e que a deformação permanente da mistura asfalto-borracha é

menos susceptível ao efeito da temperatura. A comparação entre os dados experimentais

e os estimados através do modelos MEPDG neste trabalho sugerem a necessidade de

um refinamento da equação MEPDG para a previsão da deformação permanente e E*

de misturas com asfalto borracha. Esse trabalho apresenta o Flow Number como um

dos parâmetros que caracteriza a fluência da mistura asfáltica e corresponde ao número

de repetições de cargas nas quais a fase terciária da curva de deformação permanente

cumulativa começa, sendo que nos ensaios TCCT realizados não foi possível obter o FN

pois o ensaio acabou antes do início da fase terciária.

Mohammad e Nazzal (2011)32 avaliaram o desempenho de misturas asfálticas ATM usadas

na construção de vias de baixo volume de tráfego e verificaram os benefícios ambientais do

uso dessas misturas. A saber, ATM (Asphalt-Treated Mixtures) são misturas asfálticas a

quente constituídas por pedra ou cascalho natural e baixos teores de ligante asfáltico. Para

isso, vários ensaios laboratoriais foram realizados a fim de avaliar as propriedades físicas

e mecânicas das misturas ATM. A durabilidade foi avaliada pelo ensaio de permeabilidade,

a suscetibilidade à umidade foi avaliada com o ensaio Lottman modificado, a resistência

à deformação permanente e suscetibilidade à umidade foram avaliadas com o ensaio

Hamburg Wheel Tracking (HWT), a resistência à deformação permanente foi avaliada

também com o ensaio Flow Number, a resistência à propagação de fissuras foi avaliada

com o ensaio semicircular bending (SCD), a resistência a fratura foi avaliada com o ensaio

dissipated creep strain energy (DCSE) e o ensaio módulo dinâmico foi utilizado para

caracterizar as propriedades viscoelásticas das misturas asfálticas. O desempenho dessas

misturas foi comparado ao desempenho de misturas asfálticas convencionais por meio do

Software MEPDG, considerando na análise vias de baixo volume de tráfego. Por fim, foi

realizado uma avaliação do ciclo de vida para quantificar os impactos ambientais do uso de

ATM nessas rodovias, com o programa LaPLATE. Os resultados do ensaio HWT mostram

que todas as misturas, exceto uma, apresentaram um bom desempenho e passaram no

requisito de profundidade mínima do afundamento na trilha de roda para misturas de

HMA de 6,0 mm. Apesar disso, os resultados do ensaio Flow number mostram que todas as
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misturas apresentaram baixos valores de FN. Com isso, conclui-se que ATMs são misturas

sensíveis a tensão confinante em temperaturas elevadas. Assim sendo, é recomendado

que o ensaio Flow Number seja realizado em diferentes tensões confinantes para avaliar a

resposta dessas misturas.

Hafeez, Kamal e Mirza (2011)33 tinham como objetivo desenvolver um modelo matemático

para calcular a proporção entre a deformação permanente e a recuperável usando dados

obtidos em laboratório a partir do ensaio uniaxial de carga repetida não confinado, e

fazer uma avaliação da sensibilidade dos parâmetros e das condições de ensaio. O modelo

desenvolvido deve ter a mesma trabalhabilidade do modelo MEPDG para as misturas

asfálticas analisadas neste estudo. Para isso, seis misturas asfálticas diferentes foram

submetidas ao ensaio uniaxial de carga repetida de acordo com a norma UTM-5P. Foram

analisadas três temperaturas, três tensões, dois agregados, três ligantes asfálticos e um

ligante modificado. Os resultados dos ensaios foram utilizados para desenvolver um

modelo com base na relação entre a deformação obtida e a estimada utilizando, para isso,

o Microsoft Excel Solver. Várias variáveis independentes e em conjunto foram analisadas

para verificar a melhor relação com as deformações permanentes e recuperáveis. O modelo

MEPDG foi aplicado com os dados obtidos nos testes para verificar a validade do modelo

desenvolvido, e também foi feita uma análise de sensibilidade para verificar a importância

de cada parâmetro. Conclui-se que o modelo proposto relaciona a deformação permanente e

recuperável com o número de repetições de carga, temperatura, tensão aplicada e o módulo

complexo de cisalhamento do ligante. A temperatura é o parâmetro de maior sensibilidade

para o modelo. A comparação entre o modelo proposto e o modelo MEPDG mostrou

uma relação alta de confiabilidade do modelo proposto para a previsão da deformação

permanente em trilha de roda, com um R² = 0,9935.

Archilla e Diaz (2011)34 observaram que o modelo de desempenho MEPDG para avaliar

a deformação permanente em trilha de roda considerava as características da mistura

somente através da tensão resiliente, que por sua vez é em função do módulo dinâmico

(E*) da mistura asfáltica. No entanto, estudos já haviam evidenciado que o módulo

dinâmico sozinho não seria suficiente para caracterizar completamente o comportamento

de misturas HMA. Por isso, o objetivo do seu trabalho foi avaliar se o E* é suficiente

para caracterizar completamente o comportamento dessas misturas no que diz respeito

a deformação permanente. Para isso, primeiramente amostras foram preparadas em

laboratório, considerando duas granulometrias, três teores de ligante e alguns diferentes

volumes de vazios. As amostras foram compactadas no Compactador Giratório Superpave

e submetidas ao ensaio para determinação do módulo dinâmico. A seguir, foi verificado o

efeito que as propriedades das misturas asfálticas tem no modelo MEPDG para previsão

da deformação permanente. Para isso, modelos para determinar os parâmetros k1 e k3

em função do volume de vazios, teor de ligante e interação entre ambos foram obtidos
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por intermédio de técnicas de regressão linear. Finalmente, foi avaliado os efeitos das

propriedades das mistura na previsão da deformação permanente na trilha de roda

por intermédio da análise de uma seção de pavimento com uma mistura usando um

ligante PG 64-16 na camada de revestimento asfáltico. Essa estrutura foi analisada no

software MEPDG considerando quatro níveis de compactação, quatro teores de ligante

e dois cenários: (cenário 1) os parâmetros de calibração nacional no modelo e (cenário

2) os parâmetros ajustados de acordo com as relações estabelecidas neste trabalho. Os

resultados sugerem que a previsão da deformação permanente por meio apenas da resposta

elástica não leva totalmente em consideração as contribuições específicas da mistura.

Dessa forma, apoia a hipótese de que outras características da mistura devem ser usadas

para caracterizar adequadamente o comportamento quanto à deformação permanente

na trilha de roda. Foi observado que os parâmetros k1 e k2 do modelo MEPDG sofrem

efeito do volume de vazios, teor de asfalto e do tipo de ligante. Foram desenvolvidos

modelos, com base na análise da deformação permanente nos ensaios de carga axial

repetida, para estimar esses parâmetros de acordo com as características das misturas. A

comparação entre a análise da deformação permanente considerando apenas o módulo

dinâmico e a análise considerando os demais fatores mostra que a deformação permanente

tem significativamente maior variabilidade se as características da mistura não são

consideradas na determinação dos parâmetros. Também foi observado que o volume de

vazios e o teor de ligante afetam não apenas o E* mas também a resistência da mistura à

deformação permanente. Em geral, o elevado volume de vazios combinado a um alto teor

de ligante resulta em um desempenho ruim. Também, as variações que acontecem no teor

de vazios tem um efeito mais crítico no que as variações no teor de ligante.

Li, Lee e Lee (2011)35 tinham como objetivo desenvolver e calibrar um modelo para

previsão da deformação permanente com base nas propriedades de cisalhamento das

misturas asfálticas, a partir de um trabalho desenvolvido previamente pelos autores. O

intuito era considerar no modelo uma ampla variedade de cargas e temperaturas, fazendo a

calibração com dados obtidos em um teste de pavimento acelerado ou Accelerated Pavement
Testing (APT). Para isso, foram realizados ensaios de resistência a compressão diametral

(TCS) e ensaios de deformação permanente sobre ação de carga repetida ou Repeated-Load
Permanent Deformation (RLPD) em três misturas asfálticas diferentes, considerando

várias cargas e temperaturas. Dessa forma, o modelo de deformação permanente na trilha

de roda desenvolvido previamente foi estendido para considerar essas divergências nos

três níveis de entrada de dados do MEPDG. No nível 1 as propriedades dos materiais são

obtidas por intermédio de ensaios laboratoriais. No nível 2 foi adicionado a temperatura

para verificar o seu efeito na deformação permanente. Já o nível 3 utiliza o mesmo modelo

do nível 1, no entanto os dados de entrada referente aos materiais são estimados com

base em modelos. Por fim, o modelo obtido foi calibrado com os dados resultantes do APT
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e comparado ao modelo MEPDG para calibração nacional. Os resultados mostram que

a coesão e o ângulo de atrito das misturas decrescem com a aumento da temperatura

e que as condições de carregamento e do ambiente (tensão desvio, tensão confinante,

temperatura e frequência de carregamento) afetavam significativamente a deformação

permanente das misturas e devem ser consideradas no modelo de deformação permanente.

O modelo proposto pode estimar com sucesso a deformação permanente na trilha de roda

considerando vários tipos de misturas e uma ampla gama de cargas e temperaturas sem

que seja necessário mudar os coeficientes. Dentre as limitações, é destacado que os valores

de c e φ foram desenvolvidos considerando uma análise de regressão com um número

limitado de dados, por isso um estudo adicional é necessário para aumentar a precisão.

Além disso, os ensaios TCS foram realizados considerando apenas uma carga para o

carregamento e o efeito da taxa de carregamento nas propriedades de cisalhamento das

misturas deve ser avaliado em trabalhos futuros.

Grebenschikov e Prozzi (2011)36 tinham como objetivo principal analisar os efeitos da

variabilidade na produção de misturas asfálticas no afundamento na trilha de roda que

acontece no pavimento através de uma comparação entre resultados do ensaio Hamburg
Wheel-Tracking Device (HWTD) e as previsões feitas com o programa MEPDG. Essa

análise foi feita considerando dados volumétricos de misturas asfálticas em estruturas do

pavimento analisadas no MEPDG e a sensibilidade dos resultados foi analisada através

de uma comparação dos resultados estimados aos obtidos em laboratório no ensaio HWTD.

Foram consideradas para isso, duas misturas asfálticas de calcário a quente, uma densa

(Tipo C) e outra fina (Tipo D). A análise da deformação permanente na camada asfáltica

considerou o modelo desenvolvido por Von-Quintus (2012) e a versão 1.0 do programa

MEPDG, que nesse estudo foi utilizado para avaliar a sensibilidade das misturas e não

para prever a profundidade do afundamento na trilha de roda. Os resultados mostram

que o modelo embutido no software MEPDG apresenta uma tendência geral semelhante

a que foi observada no ensaio HWTD e que ambas as análises mostraram um melhor

desempenho da mistura do Tipo C. Observou-se que os modelos de previsão de desempenho

conseguem ranquear diferentes misturas adequadamente e estimar o afundamento na

trilha de roda na camada asfáltica. No entanto, no nível 2 para o projeto de mistura do

MEPDG, o modelo para estimar o afundamento da trilha de roda na camada asfáltica não

foi sensível a pequenas variações volumétricas que estivesse de acordo com as tolerâncias

estabelecidas pelo Departamento de Transportes do estado do Texas. Essas pequenas

variações representam efeitos significativos para o ensaio HWTD. Esta descoberta sugere

que os resultados laboratoriais no HWTD podem ser usados para refinar os modelos

MEPDG de deformação permanente na camada asfáltica até o momento em que dados de

desempenho de campo tornem-se disponíveis.

Mohammad et al. (2012)37 tinham como objetivo avaliar os efeitos da variabilidade volu-
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métrica e mecanística de misturas asfálticas na previsão de desempenho de pavimentos

asfálticos usando o programa MEPDG. Além disso, quantificar o efeito da variabilidade

volumétrica na previsão das propriedades mecanísticas de misturas asfálticas com o mo-

delo preditivo Fonseca-Witczak, através de simulação Monte Carlo. Primeiramente foram

coletados dados dos departamento de transportes de alguns estados norte-americanos

sobre as propriedades volumétricas e mecânicas das misturas asfálticas. A quantificação

da variabilidade dos dados foi feita por meio de análises estatísticas. A seguir, foi feita a

previsão do desempenho analisando o IRI e afundamento na trilha de roda de três estru-

turas de pavimentos asfálticos típicas do estado de Louisiana com o auxílio do programa

MEPDG, considerando os níveis de análise 1 e 2 (não especificada a versão utilizada).

Como a camada analisada era a asfáltica, as propriedades das demais camadas foram

mantidas constantes. Foram estabelecidos os parâmetros de entrada referente ao tráfego,

clima e propriedades da camada asfáltica. O nível de análise 1 requer o uso de dados de

entrada obtidos com a realização do ensaio laboratorial de acordo com o estabelecido na

AASHTO TP-79 e, para isso, nessa pesquisa foi realizado o ensaio de módulo dinâmico.

O nível 2 do MEPDG possibilita estimar o módulo dinâmico através do modelo proposto

por Fonseca-Witczak. Conclui-se que a variabilidade das propriedades volumétricas não

vão afetar a precisão no projeto de um pavimento que faz uso do nível 2 do MEPDG e do

modelo Fonseca-Witczak, isso porque a variabilidade dos valores obtidos para o módulo

dinâmico no nível 1 foi 13,9% e no nível 2 foi de 8,1%. Esse estudo apresenta o Flow
Number como um parâmetros referente à propriedade mecanística das misturas asfálticas

analisadas.

Coleri et al. (2012)38 tinham como objetivo principal investigar o uso de misturas asfálticas

bem graduadas modificadas por polímero (PG 64-28 PM) e misturas asfalto-borracha mal

graduadas (RHMA-G) por intermédio de ensaios laboratoriais e de ensaios acelerados de

pavimentos (HVS). Para isso foram construídas 8 seções testes com uma camada de asfalto

sobre uma camada de cimento Portland onde foram utilizados o simulador de veículos

pesados (HVS). Considerou-se duas espessuras diferentes para as camadas compostas por

cada uma das misturas no ensaio HVS: 64 mm (esbelta) e 114 mm (espessa). O critério

de falha foi definido considerando que o afundamento máximo total é igual a 12,5 mm

em toda a seção monitorada (soma do afundamento por densificação e da deformação

por cisalhamento lateral). Ensaios laboratoriais foram realizados a fim de determinar o

desempenho das duas misturas quanto à deformação permanente em laboratório, para

que então fosse possível fazer uma comparação com o desempenho em campo analisados

nas seções de teste HVS. Para isso foram realizados os ensaios Shear Test at Constant
Height (RSST-CH) de acordo com a AASHTO T-320 e o Hamburg Wheel Tracking (HWT).

Os resultados obtidos mostram que a mistura PG 64-28 PM apresentou uma melhor

resistência à deformação permanente do que a mistura RHMA-G no ensaio RSST-CH e
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no teste HVS, enquanto a mistura RHMA-G mostrou um melhor desempenho quanto à

deformação permanente do que a mistura PG 64-28 PM no teste HWT. Esse resultado

sugere que o ensaio HWT não é efetivo para identificar o desempenho em campo dessas

duas misturas. Por causa da menor proporção da largura do pneu para o tamanho máximo

nominal dos agregados (TMN) em ensaios HWT, em comparação com o caso em escala

real, não é possível identificar os efeitos de maiores TMN na deformação permanente na

trilha de roda da mistura asfáltica. Também, observa-se ainda que apesar da mistura

RHMA-G ser mais rígida que a PG 64-28 PM, a sua resistência à deformação permanente

é significativamente menor. Dessa forma, diferentes relações de tensão-cisalhamento para

as misturas devem ser analisadas para que se tenha conclusões sobre o desempenho quanto

à deformação permanente baseado nos valores do módulo de cisalhamento mensurados

em ensaios laboratoriais. O ensaio RSST-CH aparentemente apresenta resultados efetivos

para estimar o desempenho das misturas no teste HVS. Foi observado que a deformação

por cisalhamento lateral na trilha de roda é tão importante quanto, ou até mais, do que

o afundamento por densificação, para todas as seções de ambas as misturas analisadas.

O afundamento na trilha de roda acumulado nas duas seções construídas com a mistura

PG 64-28 PM é aproximadamente uma função linear da espessura da camada asfáltica,

que são menores do que 125 mm. Um resultado menos consistente foi observado para as

seções RHMA-G, nas quais a seção mais esbelta apresentou afundamento na trilha de

roda mais rapidamente em relação à seção com espessura mais espessa. A contribuição

da deformação relacionada ao cisalhamento para o afundamento total na trilha de roda

nas seções com a mistura PG 64-28 PM mostrou-se significativamente menor do que nas

seções construídas com a mistura RHMA-G.

Jadoun e Kim (2012)39 tinham como objetivo apresentar como os valores dos coeficientes k
do modelo de desempenho relacionado ao afundamento em trilha de roda foram desenvol-

vidos a partir do Ensaio triaxial de carga repetida ou Triaxial Repeated Load Permanent
Deformation (TRLPD) realizado em 12 misturas de concreto asfáltico. Além disso, apre-

sentar dois métodos que foram usados para otimizar a calibração local dos modelos de

afundamento na trilha de roda e trincas por fadiga considerando o estado norte americano

de Carolina do Norte, sendo eles (1) gradiente reduzido generalizado e (2) otimização GA.

Para isso, foram selecionadas as 12 misturas de concreto asfáltico mais usadas no estado

da Carolina do Norte - EUA a fim de fazer a caracterização quanto ao afundamento na

trilha de roda e a fadiga. Já no processo de calibração local foram utilizadas 41 seções

do programa Long-Term Pavement Performance (LTPP) para calibração do modelo de

deformação permanente e 35 seções para o modelo de desempenho relacionado às trincas

por fadiga. O modelo usado para o afundamento na trilha de roda foi desenvolvido por Von-

Quintus (2012) no Projeto 9-30A do NCHRP. Nesse estudo, o flow number é indicado como

ponto inicial da zona terciária em um gráfico que apresenta um resultado típico do ensaio
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TRLPD, considerando a tensão versus o número de ciclos. Essa relação é utilizada para

dividir os estágios da deformação permanente em zona primária, secundária e terciária. O

modelo de afundamento na trilha de roda MEPDG foi desenvolvido para estimar a evolu-

ção desse dano na zona secundária, que apresenta comportamento linear quando o mesmo

gráfico é colocado em escada logarítmica. Conclui-se que os fatores padrões MEPDG

subestimaram o afundamento na trilha de roda total e significativamente subestimaram a

média mensurada para as trincas por fadiga para as seções LTPP da Carolina do Norte.

Apesar da precisão das técnicas de pesquisa de emergência LTPP, o afundamento na trilha

de roda total que foi medido variou irracionalmente para alguns locais LTPP analisados.

Por fim, a segunda abordagem para realizar o processo de calibração (Otimização GA)

apresentou resultados estatisticamente melhores para as previsões do afundamento na

trilha de roda total e trincas por fadiga.

Tashman e Elangovan (2013)40 tinham como objetivo desenvolver um banco de dados de

valores de módulo dinâmico de misturas Superpave HMA amplamente utilizadas no estado

de Washington - EUA para investigar a sensibilidade desses valores às propriedades da

mistura e avaliar a sua relação com o desempenho em campo. As misturas asfálticas

foram submetidas aos ensaios de Módulo Dinâmico (E*) e Flow Time. O estudo dividiu

as 21 misturas asfálticas em três grupos: job-mix formulas (JMF), modificada com 2%

a menos de material passante na peneira de nº 200 e modificada com 2% a mais de

material passante na peneira de nº 200. Curvas mestres do E* para sete misturas

foram determinadas e usadas para verificar se há diferença entre os comportamentos

dos materiais. Para determinar essa tendência, a diferença percentual nos E* em cada

temperatura e frequência foram computadas. A análise estatística ANOVA verificou se

há uma diferença significativa entre os valores de E* das misturas JMF e das misturas

modificadas. Por fim, foi feita uma análise empírica-mecanística no Software MEPDG

Versão 1.0 com o intuito de fazer uma avaliação simples da precisão da previsão de

tensões e deformações e comparar o desempenho das misturas estudas. Foi considerado

dois níveis para a entrada de dados no MEPDG. No nível 1 os dados de entrada para

a camada asfáltica foram o E*, G* e δ e o nível 3 usou a granulometria e o PG do

ligante. Todos os outros dados necessários foram uma combinação do nível 1 (dados

específicos do local) e nível 3 (valores padrão no software). Para estimar o E* no nível 3 do

MEPDG foi usado o modelo que considera o comportamento viscoelástico. As propriedades

padrão inseridas no programa referente aos dados de tráfego, clima e propriedades das

camadas granulares foram utilizadas na análise que considerou um período de 20 anos. Os

resultados nas análises mostraram que a profundidade da deformação permanente obtida

para todas as amostras tem valores menores que 0,5 polegadas e que o Nível 1 do MEPDG

subestimou a profundidade da deformação permanente em cerca de 40%, enquanto o

Nível 3 superestimou em cerca de 60%. Isso provavelmente acontece pois o nível 3 é mais
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conservador e o que leva a uma previsão excessiva. O ranking com a profundidade do

afundamento na trilha de roda prevista nas misturas asfálticas JMF está de acordo com a

tendência obtida para os seus valores de módulo dinâmico (a profundidade da deformação

permanente é maior para misturas com módulos dinâmicos menores).

Roy, Veeraragavan e Krishnan (2013)41 avaliaram a variação do volume de vazios (Vv) na

camada de revestimento asfáltico ao longo do tempo de projeto. Além disso, analisaram

o efeito da consideração da tensão confinante na realização do ensaio Módulo Dinâmico.

Para isso, primeiramente foram realizados os ensaios de módulo dinâmico de acordo

com a AASHTO TP-79-10/2010 cujos resultados foram utilizados nas simulações de uma

seção tipo de pavimento indiano com o auxílio do Software AASHTOWare Pavement ME
- nível 1, onde considerou as condições climáticas da cidade de Melbourne, Florida, por

possuir temperatura média mensal próxima a característica de Chennai, Tamil Nadu e

Índia. Para avaliar o efeito de diferentes volumes de vazio (2%, 4% e 7%), possibilitando

considerar o comportamento de materiais logo após compactação e após vários anos sob a

ação do tráfego, foram estabelecidas condições de tráfego em duas velocidades (10 km/h e

60 km/h) e propriedades da camada de revestimento asfáltico para análise de 5 cenários

diferentes ao longo de 10 anos. Também foi investigado o efeito da velocidade do tráfego,

em conjunto com o Vv, no afundamento de trilha de roda da camada de revestimento. Para

a deformação permanente na trilha de roda foi considerado o modelo MEPDG apresentado

por Von-Quintus (2012) relacionados ao afundamento na camada asfáltica. Os resultados

mostram que considerar o Vv como um valor médio de 4% ao longo do tempo de projeto pode

subestimar a deformação permanente em trilha de roda esperada para o período de projeto.

Conclui-se que o afundamento na trilha de roda para velocidades mais baixas (10 km/h)

é similar para os volumes de vazios analisados (2%, 4% e 7%). Considerando a condição

de confinamento e de não confinamento, para materiais com Vv = 7% o afundamento na

trilha de roda foi muito influenciado pela tensão confinante enquanto que para materiais

com Vv menores (2% e 4%) a influência foi insignificante.

Choi e Kim (2013)42 tinham o objetivo de desenvolver um protocolo para a calibração do

Shift Model para avaliar a deformação permanente de concreto asfáltico sob diferentes

tensões desvio, tempo de carregamento e temperaturas. O protocolo proposto sugere um

tempo razoável para a realização de ensaio sem que haja prejuízo à precisão do resultado.

Primeiramente, foi avaliado os três fatores com efeito mais significativo no Shift Model:
a tensão desvio, o tempo de carregamento e a temperatura. Foi estabelecido que o Shift
Model requer três temperaturas diferentes e três tensões desvio para a sua calibração.

Para reduzir o número de ensaios requeridos, tensões múltiplas foram aplicadas em

uma amostra para obter o fator de mudança de tensão através do ensaio Triaxial Stress
Sweep (TSS). Além desse ensaio, também foi realizado o Triaxial de Carga Repetida ou

Triaxial Repeated Load Permanent Deformation (TRLPD) para obtenção da curva mestre
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de deformação. O ensaio TSS foi realizado em três diferentes temperaturas (elevada,

média e baixa), já o ensaio TRLPD foi realizado na temperatura elevada. A seguir, com o

procedimento de ensaio para o protocolo determinado, foi feita a verificação usando dados

de uma amostra analisada previamente em outro experimento. Esse estudo afirma que

para avaliar o desempenho do concreto asfáltico quanto à deformação permanente, os

ensaios Hamburg Wheel Tracking e Flow Number (AASHTO TP 79-10) são geralmente

usados. Os resultados do ensaio Flow Number fornecem um número FN, que é o número

de ciclos até o início da zona terciária. Com base no resultado desse ensaio, a resistência à

deformação permanente é apresentada em um ranking com o desempenho das misturas

ou uma decisão de aprovação/reprovação. Ou seja, esses métodos de ensaios em seus

formulários atuais não podem fornecer informações para previsões de desempenho sob

várias condições climáticas e de carregamento. Para essas duas abordagens (HWT e FN)

serem usadas para prever o desempenho à deformação permanente, testes adicionais

precisam ser realizados para avaliar a resistência à deformação permanente para várias

condições de carregamento, como diferentes temperaturas e tensões. Conclui-se que o mo-

delo calibrado usando o protocolo proposto avalia a deformação permanente com precisão

tanto para um carregamento em três temperaturas diferentes, como para um histórico

de carregamento aleatório em alta temperatura e que a precisão das previsões verifica

a aplicabilidade do Shift Model e o protocolo de teste de calibração para prever o cresci-

mento da deformação permanente para condições de carregamento realistas. Esse estudo

propõe especificações detalhadas para usar o protocolo no Asphalt Mixture Performance
Tester (AMPT) que possibilitam, dentro de 2 a 3 dias de ensaio, dependendo no número

de amostras a serem testadas, calibrar um Shift Model capaz de prever o crescimento de

deformação permanente no concreto asfáltico para diferentes temperaturas, tempos de

carregamento e tensões desvio.

Cooper-III et al. (2015a)43 tinham o objetivo de quantificar as diferenças no módulo di-

nâmico medido de amostras preparadas durante o projeto, produção e construção de

pavimentos asfálticos de graduação densa e avaliar o efeito dessas diferenças na previsão

do desempenho utilizando o programa AASHTOWare. Para isso, foram utilizadas dez

amostras de misturas diferentes durante o projeto, produção e construção. O ensaio de

módulo dinâmico com tensão indireta (IDT) foi conduzido em três tipos de cenários: (1)

amostras produzidas e compactadas em laboratório (LL), (2) amostras produzidas em

campo e compactadas em laboratório (PL) e (3) amostras produzidas e compactadas em

campo (PF). As diferenças entre os valores de módulo dinâmico foram quantificadas e

comparadas estatisticamente. Para avaliar o efeito dessas diferenças na previsão de

desempenho do pavimento, o módulo mensurado em laboratório para os três tipos de

amostras foram usados como dados de entrada no programa AASHTOWare - nível 1. Para

análise, esse estudo considerou a camada asfáltica como camada de interesse e por isso as
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características das demais camadas foram mantidas constantes. Os resultados mostram

que as amostras preparadas em campo e em laboratório exibiram grandes e significativas

diferenças, especialmente no que diz respeito a compactação das amostras. Essas diferen-

ças são atribuídas às diferenças nos esforços de compactação e procedimentos realizados

em campo e em laboratório. Os resultados obtidos através da análise feita no programa

AASHTOWare Pavement ME Design mostraram que as previsões de desempenho foram

afetadas pelo tipo de amostra, sendo que o afundamento na trilha de roda na camada

asfáltica foi o dano mais influenciado. Conclui-se que os resultados indicam que a previsão

de desempenho do pavimento obtido com módulo dinâmico medido em diferentes tipos de

amostras não são iguais devido às diferenças na produção e compactação das amostras.

Além disso, os modelos de previsão atuais do AASHTOWare podem ser calibrados com

base em amostras produzidos em usinas e compactadas em laboratório, o que explicaria

essas diferenças para fins de projeto.

Cooper-III et al. (2015b)44 tinham o objetivo de avaliar os efeitos do tipo de carregamento

(axial versus tensão indireta) utilizado para determinar o módulo dinâmico mensurado em

laboratório e avaliar o efeito que essa diferença pode representar no desempenho do pavi-

mento usando o Programa AASHTOWare Pavement ME Design. Para isso, primeiramente

foram realizados os ensaios de módulo dinâmico com carga axial e com tensão indireta.

No plano experimental, foram avaliadas misturas asfálticas provenientes de 7 estados

norte-americanos, a fim de verificar o efeito do tipo de carregamento. Para prever o desem-

penho do pavimento foram consideradas quatro tipos de estruturas diferentes na análise

feita no programa AASHTOWare Pavement ME Design, onde foi definido previamente os

parâmetros de entrada como o tráfego, o clima e as propriedades da mistura asfáltica que

vai constituir a camada de revestimento. Para análise, esse estudo considerou a camada

asfáltica como camada de interesse e por isso as características das demais camadas foram

mantidas constantes. Os resultados obtidos no ensaio de módulo dinâmico com carga axial,

de acordo com o AASHTO TP 62, o ensaio módulo dinâmico com tensão indireta (IDT), de

acordo com o procedimento proposto por Kim et al.(2004), foram utilizados como dados

de entrada considerando o nível 1 de análise. O período de análise considerado foi de 20

anos e os fatores de calibração padrão foram utilizados uma vez que os resultados foram

analisados comparativamente. Os resultados obtidos mostram que o módulo dinâmico

medido com o carregamento axial é mais rígido do que o obtido com o carregamento IDT, e

a análise feita no Programa AASHTOWare Pavement ME Design mostrou que as previsões

de desempenho são significativamente afetadas pelo tipo de carregamento utilizado no

ensaio e que o afundamento na trilha de roda e as trincas por fadiga na camada asfáltica

foram os danos mais influenciados.

Souliman et al. (2015)45 tinham o objetivo de avaliar o impacto da adição da cal hidratada

no desempenho mecânico e mecanístico de uma mistura HMA típica do estado de Nevada
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- EUA. A análise considerou a realização de ensaios laboratoriais para avaliar os danos

referentes a umidade, deformação permanente, trincas por fadiga e trincas térmicas, onde

tais resultados foram utilizados para estimar o desempenho dessas misturas a longo

prazo. A resistência a deformação permanente das oito misturas asfálticas consideradas

nesse estudo foi feita por intermédio da realização do ensaio Repeated Load Triaxial
(RLT) e de um modelo em função do número de aplicação de carga no ensaio RLT e da

temperatura da mistura asfáltica. A resistência da mistura asfáltica ao surgimento de

trincas por fadiga foi avaliada com o ensaio de Flexual Beam e por um modelo generalista

para caracterização desse dano em misturas. O dano de umidade e a resistência das

misturas às trincas térmicas foram avaliados, respectivamente, com os procedimentos

da AASHTO T-283 e AASHTO TP10. Os autores afirma que uma melhor caracterização

dos materiais quanto a resistência ao afundamento na trilha de roda e as trincas por

fadiga não vai, necessariamente, representar um melhor desempenho em campo, pois o

desempenho de um pavimento asfáltico depende da interação entre as características da

mistura asfáltica e toda a estrutura do pavimento e por isso o estudo realizou também uma

análise mecanística para um período de projeto de 20 anos com o programa Pavement ME.

As especificações referente aos materiais que compõe a camada asfáltica, base e subleito,

bem como a caracterização do clima e tráfego são apresentadas com maiores detalhes no

artigo. A previsão do afundamento na trilha de roda calibrou o modelo apresentado no

Projeto 9-30A do NCHRP para todas as misturas analisadas, obtendo para todas elas

um coeficiente de correlação superior a 0,94. Os resultados do ensaio RLT mostram que,

de modo geral, as misturas asfálticas com cal hidratada têm resistência à deformação

permanente maior quando comparadas à misturas sem esse tratamento e os resultados de

previsão de desempenho do pavimento apresentam que todas as misturas, exceto uma,

representam um aumento significativo para o desempenho considerando o afundamento

na trilha de roda. Esse estudo mostra que apenas uma mistura asfáltica, que não tem

adição da cal hidratada, atingiu a ruptura plástica no ensaio RLT e afirma que para as

amostras dessa mistura, o flow number obtido representa que o início da deformação por

cisalhamento será apresentado com um menor número de ciclos.

Kassem, Najjar e Chehab (2016)46 tinham o objetivo de caracterizar a variabilidade do

módulo dinâmico em todo o espectro da sua curva mestre em diferentes frequências através

da análise de seis misturas asfálticas diferentes. Para isso, simulações Monte Carlo foram

usadas para propagar as incertezas dos coeficientes do modelo sigmoidal e determinar a

média, o coeficiente de variação e a distribuição de probabilidade do |E*| das misturas

asfálticas em função da frequência reduzida. Para ilustrar o impacto da variabilidade

inerente do |E*| na previsão de desempenho, a profundidade do afundamento na trilha de

roda de uma seção do pavimento foi simulada. Essa simulação fez uso do modelo desenvol-

vido e calibrado no NCHRP 9-22, que possibilita estimar a profundidade do afundamento
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na camada de revestimento apenas com o valor do módulo dinâmico na temperatura e

frequência efetiva. Conclui-se que a variabilidade do módulo dinâmico influi significativa-

mente na previsão da profundidade da deformação permanente principalmente em locais

de clima quente, tráfego lento e dimensão máxima nominal do agregado grande.

Bhattacharya et al. (2016)47 tinham como objetivo documentar o processo de calibração

do modelo de desempenho da deformação permanente na trilha de roda em cada uma

das camadas do pavimento para o estado do Colorado, fazendo uso do software MEPDG e

determinar os coeficientes a serem utilizados do modelo considerando as especificidades

das misturas asfálticas. Para isso, primeiramente, foram selecionados os projetos para ex-

tração dos dados para a calibração e validação dos modelos. A seguir, foi feita a verificação

dos modelos adotados no MEPDG, para deformação permanente na trilha de roda na ca-

mada asfáltica, na base granular e no subleito, o que possibilita determinar a deformação

permanente total na estrutura do pavimento. Um dos principais desafios durante o esforço

de calibração local foi produzir um coeficiente de calibração para cada mistura asfáltica

considerando a tipologia Marshall, Superpave e asfalto modificado com polímero (PMA).

Após a determinação dos coeficientes foi feita uma análise estatística para determinar a

relação entre a deformação permanente estimada através do modelo calibrado e a obtida

em campo. O modelo de desempenho da deformação permanente na trilha de roda na

camada asfáltica foi o proposto por Von-Quintus (2012) e o processo de ajuste considerou os

resultados obtidos no ensaio Hamburg Wheel-tracking test (HWT). Os resultados indicam

que a calibração local dos modelos para prever a deformação permanente produziu coefici-

entes βr1 para cada um dos três tipos de misturas asfálticas utilizadas pelo departamento

de transportes do estado do Colorado. Como esperado, a mistura asfáltica modificada

com polímero (PMA) obteve o menor valor para βr1, o que implica dizer que terá o menor

afundamento na trilha de roda. Esse resultado era esperando devido aos dados obtidos

pelo desempenho em campo dos pavimentos localizados no estado de Colorado.

Said e Hakim (2016)48 tinham o objetivo de aplicar uma abordagem teórica viscoelástica

chamada PEDRO (Performance Deformation of asphalt concrete layers for Roads) para

estimar o afundamento na trilha de roda em camadas asfálticas. Nesse trabalho, um ensaio

de cisalhamento foi utilizado para determinar o ângulo de fase e o módulo de cisalhamento,

além de estimar a viscosidade de três réplicas de uma mistura asfáltica submetida ao

ensaio Extra-Large Wheel Tracking (ELWTT). Para calcular a tensão permanente vertical

é utilizado o modelo PEDRO dependente da pressão de contato pneu-pavimento, raio da

área de contato, velocidade veicular e viscosidade da mistura asfáltica. A profundidade da

deformação permanente é determinada por intermédio da integral dos valores obtidos para

a tensão permanente vertical ao longo da espessura da camada de revestimento asfáltico.

A deformação na primeira e segunda região da curva foram calibradas com os dados

obtidos no ensaio ELWTT. Os resultados desse estudo mostram que o modelo foi capaz de
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obter resultados razoáveis a respeito do impacto da carga de roda e da pressão do pneu na

formação do afundamento na trilha de roda com base no comparações com as medições

obtidas no ensaio ELWTT. Apesar disso, os autores afirmam que uma investigação mais

aprofundada é importante para uma melhor calibração do modelo, já que esse estudo

considerou apenas um tipo de mistura asfáltica e de pneu.

Zhang et al. (2017)49 tinham o objetivo de avaliar a aplicabilidade do software Pavement

ME Design na análise do desempenho de campo de pavimentos construídos com misturas

mornas (WMA) no que diz respeito às tensões e deformações. Além disso, avaliar se esse

software pode ser usado para diferenciar o desempenho à longo prazo de pavimentos com

misturas HMA e WMA, quando os dados de campo não estão disponíveis. Primeiramente,

para obter os dados de entrada usados na análise mecanística, misturas HMA e WMA

foram submetidas à ensaios de caracterização laboratorial, que consistiu na realização dos

ensaios de módulo dinâmico IDT, creep compliance IDT, trincas térmicas IDT, Hamburg
Rut depth e desempenho do ligante (PG). Foram analisadas 43 seções de pavimentos com

misturas HMA e WMA, locados em diferentes zonas climáticas nos EUA. Os desempenhos

de campo avaliados nesse estudo são o afundamento na trilha de roda, trincas transversais

e trincas do tipo top-down. O programa Pavement ME foi utilizado para analisar o desem-

penho de cada seção de pavimento usando dados coletados em campo e propriedades dos

materiais testadas em laboratório. Os modelos de desempenho considerou os coeficientes

de calibração nacional. Os dados obtidos em campo e mensurados no programa foram com-

parados e analisados. O Coeficiente de Correlação de postos de Spearman foi usado para

avaliar a correlação entre o ranqueamento do afundamento na trilha de roda mensurado

em campo e o previsto com o programa Pavement ME. O t-teste foi usado para avaliar

se o programa apresenta uma tendência correta para os dados de campo, diferenciando

os pavimentos com misturas HMA e WMA. Conclui-se que o programa Pavement ME

superestimou em 30% e 40% as medidas de afundamentos obtidas em campo para HMA e

WMA, respectivamente. Avaliando o ranqueamento do afundamento na trilha de roda,

pode ser observado que os dados previstos com o programa Pavement ME estão de acordo

com os dados levantados em campo.

Kim et al. (2017)50 tinham o objetivo de avaliar o desempenho de misturas asfálticas

recicladas (RAP) e misturas mornas (WMA) no que diz respeito à fadiga e à deformação

permanente, prever o desempenho do pavimento com o programa Layered Viscoelastic
pavement analysis for Critical Distresses (LVECD) e comparar as previsões com o com-

portamento em campo. Para isso, os ensaios módulo dinâmico, tensão cíclica direta e

Triaxial Stress Sweep (TSS) foram realizados para caracterizar misturas asfálticas RAP

(Reclaimed Asphalt Pavement) e WMA (Warm Mix Asphalt). Os resultados obtidos fo-

ram implementado no programa LVECD para prever o comportamento da estrutura do

pavimento. Essas previsões foram comparadas aos dados obtidos em campo pela MIT
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(Monitoba Infraestructure and Transportation). Esse estudo aponta o ensaio Flow Number
como o método mais conhecido para avaliar o desempenho de uma mistura asfáltica atra-

vés da simulação do efeito acumulativo da ação das cargas de tráfego e afirma que o valor

FN é definido como o ponto onde é dado início a zona terciária, o que indica deformação

por cisalhamento a uma taxa constante. Apesar de apresentar a relevância do ensaio e

valor FN, os autores apontam ainda que esse ensaio pode apenas ajudar na determinação

do aceite ou não das mistura asfáltica considerando seu comportamento relacionado à

deformação permanente e não pode, portanto, ser utilizado para prever o desempenho pois

o aumento da deformação permanente acontece em função do tempo e do número de ciclos.

Com esse justificativa, os autores utilizaram o modelo viscoelástico Shift Model proposto

por Choi et al. (2012) para prever o desempenho quanto à deformação permanente, uma

vez que tal modelo possibilita considerar os efeitos da temperatura, tempo de aplicação de

carga e tensão desvio. Conclui-se que a resistência à deformação permanente de várias

seções com misturas WMA e RAP ainda eram muito boas após 36 meses de serviço pois a

deformação permanente medida era inferior a 4 mm. Também concluiu-se que os resulta-

dos dos ensaios TSS associados ao modelo viscoelástico do programa LVECD foram capaz

de prever corretamente os ranqueamento mas não magnitudes dos dados.

Kim e Kim (2017)51 tinham como objetivo desenvolver um ensaio mais simples denominado

Stress Sweep Rutting (SSR) para substituir o ensaio Triaxial Stress Test (TSS) cujos

resultados pudessem ser utilizados na calibração do shift model para prever a deformação

permanente em misturas asfálticas. Outros objetivos incluíam fazer uma comparação entre

os resultados de deformação permanente obtido nos dois ensaios (SSR e TSS) e avaliar

o uso do "actuator displacement" em substituição aos sensores LVDTs na determinação

dos valores de tensões. A saber, o ensaio TSS considera os efeitos da temperatura, tempo

de carregamento e da tensão desvio enquanto o ensaio SSR, proposto para substituí-lo,

também deverá considerar tais fatores mas deve reduzir o tempo de ensaio e o número

de amostras necessárias. Dessa forma, foram analisadas as influências de se considerar

apenas duas temperaturas no tempo de carregamento e tensão vertical, excluir o "Reference
Test" do procedimento de ensaio TSS e reduzir o tempo de aplicação da carga mais descanso

durante o ensaio. Para verificar a precisão do ensaio SSR foi estimada a deformação

permanente com o auxílio do programa LVECD e os resultados foram comparados aos

previstos através dos resultados do ensaio TSS. Também foi feita uma comparação entre

os protocolos de ensaio do SSR, TSS e Flow Number, usuais para avaliação da deformação

permanente. Observou-se que o protocolo do ensaio proposto (SSR) requer menos amostras

por mistura avaliada quanto comparado ao TSS, no entanto exige mais se comparado ao

ensaio Flow Number, mas a comparação direta não é conveniente pois o Flow Number
tem os seus resultados utilizados apenas para ranquear as misturas asfálticas no que

diz respeito à deformação permanente, enquanto que o ensaio SSR pode ser usado para
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estimar as profundidades das deformações na trilha de roda do pavimento. Os resultados

mostram que a deformação permanente estimada no programa LVECD com os ensaios

SSR e TSS são aproximadamente iguais e que o ensaio SSR proposto requer menos tempo

e amostras do que o ensaio TSS. O uso do "actuator displacement" ao invés de sensores

LVDTs apresenta precisão na determinação da deformação permanente.

Alnadish e Aman (2018)52 tinham o objetivo de avaliar o módulo de resiliência e a de-

formação permanente de uma mistura asfáltica com agregado de escória de aciária de

modo que o aumento do peso específico do agregado utilizado não represente um aumento

significativo dos gastos com os custos de transportes. Além disso, os autores avaliaram a

influência da adição da fibra álcool vinílico (PVA) na mistura asfáltica para a redução da

espessura da camada asfáltica e prolongamento da sua vida de serviço. Para isso foram

realizados ensaios de penetração, ductibilidade, ponto de amolecimento e viscosidade

para a caracterização do ligante utilizado. A mistura asfáltica foi submetida ao ensaio

de módulo de resiliência e para a avaliação da deformação permanente foi utilizado o

ensaio Creep dinâmico (de acordo com a norma britânica BS DD26). A abordagem de

projeto empírico-mecanístico foi aplicada com o auxílio do Software Bisar 3 que possibilitou

obter os valores das tensões e deformações no fundo da camada de revestimento e no

topo da camada de subleito. A tensão horizontal na camada de revestimento asfáltico foi

usada para calcular o número de repetição de carga (N) máximo até a ruptura por fadiga

enquanto a tensão vertical no topo do subleito foi inserida no modelo de Yang (1991) para

calcular o N permitido até que haja a ruptura por afundamento na trilha de roda. Conclui-

se que misturas com agregado de escória de aciária tem melhor desempenho quanto à

deformação permanente e módulo de resiliência quando comparados com misturas com

agregados naturais convencionais e que a adição do PVA aumentou o módulo de resiliência

e a resistência a deformação permanente das misturas.

Sun et al. (2018)53 aplicaram parâmetros viscoelásticos reais e cargas móveis em pavimen-

tos asfálticos de módulo elevado (High-Modulus Asphalt Pavement - HMAP), desenvolve-

ram modelos 3D de pavimentos viscoelásticos com base em cargas móveis e realizaram

estudos adicionais para comparar estruturas de pavimentos asfálticos comuns com es-

truturas HMAP. Foram realizados os ensaios Dynamic Modulus Test e Wheel Tracking
Tests em 4 misturas, sendo duas comuns (Asphalt 70-mix penetration, asphalt mix SBS)

e duas misturas de módulos elevados (HMAM-Ludao e HMAM-H7686). A resistência

das misturas à deformação permanente na trilha de roda em temperaturas elevadas foi

indicada através da equação Dynamic Stability (DS). Na análise foram desenvolvidos

modelagens de pavimento com a análise de elementos finitos considerando as cargas

móveis para estruturas viscoelásticas através do software ABAQUS e para verificar a

precisão do modelo estabelecido neste artigo, os resultados foram comparados com à estu-

dos referenciados. Os resultados mostram que a adição de modificadores de alto módulo
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pode melhorar a resistência de pavimentos à deformação permanente na trilha de roda

em elevadas temperaturas.

Gu et al. (2019)54 tinham o objetivo de desenvolver uma metodologia empírica-mecanística

para pavimentos asfálticos reciclados a frio e comparar os custos do ciclo de vida e benefí-

cios para o meio ambiente, do uso de diferentes tecnologias de reciclagem a frio. Quatro

técnicas de reciclagem foram analisadas nesse estudo: (1) reciclagem a frio com emulsão

asfáltica (CCPR-E); (2) reciclagem a frio com espuma de asfalto (CCPR-F); (3) reciclagem

a frio in situ com emulsão asfáltica (CIR-E) e (4) reciclagem a frio in sito com espuma

de asfalto (CIR-F). Para isso foram realizados ensaios laboratoriais incluindo o módulo

dinâmico, ensaio de deformação permanente (de acordo com os procedimentos do AASHTO

TP 79) e trincas por fadiga. Os resultados foram utilizados como dados de entrada no

programa Pavement ME, a fim de verificar o desempenho da estrutura de pavimentos as-

fálticos reciclado a frio. Para validação, a precisão dos resultados estimados com o software

Pavement ME foram comparados à resultados obtidos em campo de seções experimentais.

Um estudo de caso foi realizado para investigar a sustentabilidade do pavimento usando

diferentes tecnologias de reciclagem a frio (usinas ou in loco). Por fim, uma análise de

sensibilidade foi conduzida para avaliar os impactos estruturais dos parâmetros de projeto

estrutural e das condições climáticas no desempenho de pavimentos asfálticos reciclados

a frio. A análise de desempenho feita por este software, considerando a deformação per-

manente na trilha de roda, considera o modelo desenvolvido por Von-Quintus (2012). Os

resultados dos ensaios mostraram que as misturas CCPR tiveram menor susceptibilidade

à deformação permanente do que as misturas CIR, e que as misturas CCPR-F tiveram

uma resistência à deformação permanente comparável à de uma mistura HMA. Além

disso, comparando os resultados previstos com os mensurados nas seções em campo, pôde

ser observado que o programa Pavement ME Design superestimou o afundamento na

trilha de roda nessas seções e que o afundamento na trilha de roda e o IRI de pavimentos

asfálticos reciclados a frio foram significativamente afetados pela camada de reforço do

pavimento, espessura da camada de base tratada com asfalto e condições climáticas.

El-Naga e Ragab (2019)55 tinham o objetivo de investigar a influência do uso de Politeref-

talato de Etileno (PTP) na melhoria do desempenho de misturas asfálticas e quantificar os

benefícios dessa modificação em termos de extensão da vida útil do pavimento, com base

na deformação permanente, e redução da espessura da camada asfáltica, com base no des-

locamento vertical no topo da base. Para isso, foram analisados ligantes e misturas com e

sem a adição do modificante PTP. Os ligantes foram submetidos aos ensaios de penetração,

ponto de amolecimento, ponto de fulgor e viscosidade absoluta. Já as misturas asfálticas

foram submetidas aos ensaios de estabilidade, fluência, módulo de elasticidade, resistência

à tração por compressão diametral e, para avaliação da deformação permanente na trilha

de roda, o Wheel Tracking Test (WTT). O software KENPAVE foi usado para determinar
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os valores das tensões e deformações em uma estrutura de pavimento com duas camadas

e o subleito, considerando revestimentos com e sem o PTP. O procedimento de análise

foi dividido em duas etapas: (1) extensão da vida de serviço - calculada considerando o

critério de deformação permanente, onde foi determinado a razão de benefício de tráfego

(TBR) de acordo com o Asphalt Institute (AI) e (2) redução da espessura da camada, onde a

redução da espessura foi avaliada considerando uma mesma vida de serviço para camadas

asfálticas modificadas e não modificadas. Conclui-se que o uso do PTP promoveu uma

melhora significativa na resistência da mistura em relação à deformação permanente in-

dependente da quantidade de polímero adicionada e que a adição de 12% de PTP aumenta

a vida de serviço do pavimento em 2.81 vezes e reduz aproximadamente 20% da espessura

da camada asfáltica.

Yu et al. (2019)56 estudaram misturas asfálticas HMA e WMA modificadas com a adição

de fitas provenientes de embalagens (Waste Packing Tape - WPT) através de uma série

de ensaios e simulações experimentais. Para isso, foram avaliadas a trabalhabilidade do

material, a rigidez, a suscetibilidade à umidade, a resistência à fadiga e ao afundamento

na trilha de roda. Em laboratório, a deformação permanente das misturas foi avaliada

através dos ensaios Repeated Load Axial (RLA) e Loading Wheel-tracking (LWT). A seguir,

o desempenho de uma estrutura de pavimento com materiais analisados foi avaliada com

auxílio do software AASHTOWare Pavement versão 2.3.1. Para prever esse desempenho

são requeridos dados de entrada referentes ao clima, tráfego e propriedades dos materiais.

O MEPDG tem modelos que fazem uso dos valores de tensões e deformações e possibilitam

determinar a profundidade do afundamento na trilha de roda, a irregularidade da superfí-

cie do pavimento e a ocorrência de trincas. O modelo usado para estimar o afundamento na

trilha de roda na camada asfáltica foi o desenvolvido por Von-Quintus (2012). Conclui-se

que as misturas com WPT tem a sensibilidade à umidade, o afundamento na trilha de

roda e a fadiga aproximadamente iguais às misturas asfálticas modificadas por SBS. No

entanto, em temperaturas baixas, o desempenho das misturas com WPT é baixo. De

acordo com as previsões de desempenho feitas o MEPDG, as misturas WPT tem uma

maior resistência à deformação permanente e a rugosidade quando comparada às misturas

tradicionais considerando um período de projeto de 20 anos.

Coleri e Harvey (2019)57 tinham como objetivo determinar o impacto do uso da rigidez do

asfalto medida em laboratório na precisão dos modelos M-E. Além disso, buscaram avaliar

o efeito do uso de premissas de modelagem elástica linear na previsão do desempenho

da deformação permanente. Para isso, uma seção de pavimento teste construída na

Califórnia foi submetida ao ensaio simulador de veículos pesados (HVS), cujas respostas

foram obtidas para diferentes carregamentos, temperaturas e velocidades. A seguir,

foram realizados ensaios laboratoriais para obter os parâmetros dos modelos CalME de

afundamento na trilha de roda e as curvas mestras. O desempenho da mistura quanto à
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deformação permanente foi caracterizado através do ensaio Repeated Single Shear Test at
Constant Height (RSST-CH) e o módulo de elasticidade (E) das misturas com os ensaios

FFST (Flexual Frequency Sweep Test) e FSCH (Frequency Sweep at Constant Height). Para

determinar o deformação permanente foi utilizada a função gamma cujos coeficientes foram

obtidos através do ensaio RSST-CH. Por fim, para prever o comportamento considerando o

afundamento na trilha de roda, foram utilizadas quatro curvas mestres, uma obtida com

os ensaios FFST e FSCH e outras três obtidas com os resultados mensurados pelo HVS,

considerando três níveis de carga (40 kN, 60 kN e 80 kN). Conclui-se que a profundidade

do afundamento na trilha de roda para as curvas mestres com cargas entre 40 kN e 60

kN é praticamente igual e que esse resultado sugere um crescimento linear na tensão

transversal mensurada com o aumento de carga. O aumento do carregamento para 80 kN

resulta em uma maior rigidez calculada devido a não linearidade das respostas de tensão-

deformação da camada asfáltica. Para todas as regiões climáticas e níveis de tráfego, o

afundamento previsto ao fim do período de projeto de 21 anos parece ser aproximadamente

5-11% maior para o caso determinado em laboratório, quando comparado com o previsto

para as curvas mestres de 40 kN e 60 kN, respectivamente. Essa pequena diferença

entre os afundamentos previstos sugere que os ensaios laboratoriais estão aptos para

caracterizar a rigidez in-situ de misturas analisadas. Esse estudo recomenda que análises

similares devem ser feitas com os resultados dos ensaios de módulo dinâmico e Flow
Number a fim de avaliar a efetividade do uso desses ensaios na previsão do desempenho

da deformação permanente.

Souliman et al. (2020)58 fizeram uma análise mecanística e financeira para avaliar à longo

prazo a fadiga e a deformação permanente em duas misturas: HMA convencional e asfalto

borracha. A análise possibilitou considerar estruturas pavimentos recém-construídos e

reabilitados, e diferentes espessuras da camada asfáltica e velocidades de operação. A

dosagem das misturas foram realizadas em trabalhos feitos previamente. Os resultados

obtidos com o módulo dinâmico foram utilizados como dados de entrada no Software

3D Move para realização da análise mecanística do pavimento considerando a fadiga e

deformação permanente. Ao todo foram analisadas 16 estruturas de pavimentos com

diferentes misturas, velocidade dos veículos, tipos e espessuras. Como dado de saída, o

programa utilizado disponibilizava o valor máximo da deformação na parte inferior da

cobertura do pavimento, posteriormente utilizado para analisar a deformação permanente

e a fadiga. O modelo proposto por Souliman e Kaloush (2011) foi utilizado para estimar o

número de ciclos até a ruptura do pavimento considerando o afundamento na trilha de roda

que acontece na camada asfáltica. Por fim, foi feito uma análise financeira considerando

o desempenho e o custo unitário da mistura. O estudou concluiu que quando há um

aumento na espessura do pavimento, há também um aumento do número de ciclos que

este vai suportar até que haja o rompimento devido a deformação permanente na trilha
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de roda. Foi observado que quanto maior a velocidade e a espessura da camada asfáltica,

maior será a vida de serviço do pavimento considerando tanto a deformação permanente

quanto a fadiga. A análise de custo mostrou que a mistura com asfalto borracha foi 4 vezes

mais lucrativa do que a mistura HMA tanto para uso em pavimentos novos, quanto para

camadas de reforço.

Apresentadas as principais características dos estudos que constituem a terceira revisão

sistemática, a seguir serão apresentadas a análise dos resultados de acordo com o país de

correspondência dos autores, a menção ao Flow Number, o tipo de análise laboratorial,

os modelos de deformação permanente e o tipo de análise computacional apontados nos

estudos que analisaram a deformação permanente tanto em misturas asfálticas com na

camada de revestimento asfáltico.

a. País de correspondência dos autores

O país de correspondência dos autores dos estudos catalogados foram: Estados

Unidos (1930,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,54,57,58), China (352,53,56), Colôm-

bia (234,58), Alemanha (156), Canadá (150), Egito (155), Índia (141), Itália (131), Jordâ-

nia (140), Líbano (146), Malásia (152), Paquistão (133), Reino Unido (154), Singapura

(152) e Suécia (148). Novamente, pode ser observado que a temática foi predomi-

nantemente analisada por estudos norte-americanos e que, dentre os 29 artigos

catalogados, nenhum teve autores com endereço de correspondência no Brasil. Isso

corrobora a escassez de estudos recentes brasileiros relacionados a análise de de-

formação permanente na camada asfáltica e em misturas asfálticas observada nas

revisões sistemáticas 1 e 2.

b. Menção ao Flow Number

O Flow Number foi mencionado em sete31,32,37,42,45,50,57 dos 29 catalogados na revisão

sistemática 3.

No estudo desenvolvido por Pasquini et al. (2011)31, o flow number foi apontado como

um dos parâmetros que caracteriza a fluência da mistura asfáltica e corresponde

ao número de repetições de cargas ao qual a fase terciária da curva de deformação

permanente cumulativa começa, sendo que nos ensaios Triaxial Cyclic Compression
Test (TCCT) realizados não foi possível obter o FN pois o experimento acabou antes

do início da fase terciária.

Mohammad e Nazzal (2011)32 utilizaram o ensaio Flow Number para avaliar, em

elevadas temperaturas, a resistência à deformação permanente de misturas asfálti-

cas a quente constituídas por pedra ou cascalho natural e baixos teores de ligante

asfáltico (ATM). Todas as misturas apresentaram valores FN relativamente baixos

apesar de terem uma boa resistência ao afundamento de acordo com os resultados
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do ensaio Hamburg-type loaded wheel-tracking (LWT). A divergência nos resultados

dos dois ensaios pode ser explicada pela sensibilidade das misturas analisadas em

elevadas temperaturas e por isso, os autores recomendam que o ensaio Flow Number,

realizado nesse estudo sem a tensão confinante, seja realizado com diferentes tensões

confinantes para avaliar a resposta de misturas ATM.

Já no estudo de Mohammad et al. (2012)37 o FN foi apresentado como uma pro-

priedade mecanicista das misturas asfálticas mas não foi feita discussões sobre

esse parâmetro, apresentado apenas a variabilidade dos seus valores obtidos nas

amostras analisadas.

Os estudos desenvolvidos por Choi e Kim (2013)42 também não fizeram análises com

os valores do FN mas mencionaram o ensaio Flow Number, juntamente ao ensaio

Hamburg Wheel Tracking (HWT), como umas das formas geralmente utilizadas

para avaliar o desempenho de misturas asfálticas ao afundamento na trilha de

roda. O estudo apontou ainda que os resultados desse ensaio fornecem um valor FN,

que é o número de ciclos até o início da zona terciária. Os autores afirmam que os

resultados do ensaio FN possibilita ranquear a resistência à deformação permanente

das misturas asfálticas ou facilita a tomada de decisão para aprovação/reprovação

do uso do material. Ou seja, os ensaios FN e HWT, em seus formulários atuais, não

podem fornecer informações para previsões de desempenho sob várias condições

climáticas e de carregamento e, para que essas duas abordagens sejam usadas

para prever o desempenho em relação à deformação permanente, ensaios adicionais

precisam ser realizados para avaliar a resistência à deformação permanente para

várias condições de carregamento e diferentes temperaturas e tensões.

Nos estudos desenvolvidos por Souliman et al. (2015)45 o flow number foi associado à

ruptura considerando a deformação permanente de misturas asfálticas submetidas

ao ensaio Repeated Load Triaxial (RLT), mas não foram realizadas maiores análises

a respeito.

Já Kim et al. (2017)50 não realizaram o ensaio Flow Number mas o apresentaram

como o método mais conhecido para avaliar o desempenho de misturas asfálticas

através da simulação do efeito acumulativo da ação das cargas de tráfego. Os autores

ainda apontam que o valor FN obtido no ensaio é o ponto onde é dado início a zona

terciária, indicando que a deformação permanente cresce a uma taxa constante. Esse

estudo aponta que o ensaio Flow Number pode ser utilizado para tomada de decisão

em relação ao aceite/rejeição de misturas asfálticas considerando o comportamento

relacionado a deformação permanente mas não pode ser empregado para prever o

desempenho em relação a esse dano.

Por fim, Coleri e Harvey (2019)57 estudaram o impacto de usar o valor da rigidez do

asfalto medido em laboratório para a previsão com os modelos empíricos-mecanísticos
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e apontaram que análises similares devem ser feitas com os resultados dos ensaios

de módulo dinâmico e Flow Number para avaliar a efetividade do uso desses ensaios

na previsão do desempenho da deformação permanente.

Em síntese, dois estudos apenas citaram o flow number37,57, enquanto os demais

artigos31,32,42,45,50 o apresentaram como uma forma de avaliar o desempenho de

misturas asfálticas no que diz respeito à deformação permanente. Ademais, dois

trabalhos42,50 apontam que o FN pode ser utilizado para a tomada de decisão para

aprovação/reprovação de misturas, não podendo fornecer informações para a previsão

de desempenho.

c. Tipo de análise laboratorial

Todos os estudos utilizaram pelo menos um ensaio laboratorial para analisar a

deformação permanente. A Tabela 4.8 apresenta o nome dos ensaios realizados. Vale

salientar que essa revisão sistemática considera estudos que analisam a deformação

permanente tanto em misturas asfálticas quanto na camada asfáltica, no entanto,

todos os estudos utilizaram os ensaios laboratoriais para avaliar o comportamento

de misturas asfálticas.

Tabela 4.8 Ensaios laboratoriais utilizados nos estudos catalogados - Revisão sistemática 3

Código do
estudo

Nome do(s) ensaio(s)

30 Indirect Tensile Test (IDT)

31 Triaxial Cyclic Compression Test (TCCT) e Wheel Tracking Test

32 Hamburg-type loaded wheel-tracking (LWT) e ensaio Flow Number

33 Uniaxial Repeated Creep Loading

34 Módulo dinâmico

35 Repeated-Load Permanent Deformation (RLPD)

36 Hamburg Wheel-Tracking Device (HWTD)

37 Módulo dinâmico

38
Shear Test at Constant Height (RSST-CH) e Hamburg Wheel Tracking

(HWT).

Continua na próxima página
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Tabela 4.8 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Nome do(s) ensaio(s)

39 Triaxial Repeated Load Permanent Deformation (TRLPD)

40 Módulo dinâmico

41 Módulo dinâmico

42
Triaxial Stress Sweep (TSS) e Triaxial Repeated Load Permanent Defor-

mation (TRLPD)

43 Módulo dinâmico com tensão indireta (IDT)

44
Módulo dinâmico com carga axial e módulo dinâmico com tensão indireta

(IDT)

45 Repeated Load Triaxial (RLT)

46 Módulo dinâmico

47 Hamburg Wheel-tracking test (HWT)

48 Extra-Large Wheel Tracking (ELWTT)

49 Módulo dinâmico IDT e Hamburg Rut Depth

50 Módulo dinâmico e Triaxial Stress Sweep (TSS)

51 Triaxial Stress Test (TSS) e Stress Sweep Rutting (SSR)

52 Creep dinâmico

53 Wheel Tracking Test (WTT)

54 Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT) - AASHTO TP-79

55 Wheel Tracking Test (WTT)

56 Repeated Load Axial (RLA) e Loading Wheel-tracking (LWT)

57 Repeated Single Shear Test at Constant Height (RSST-CH)

Continua na próxima página
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Tabela 4.8 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Nome do(s) ensaio(s)

58 Módulo dinâmico

Fonte: Autora (2021).

Dentre os ensaios laboratoriais realizados nos estudos catalogados, houve uma

predominância do ensaio módulo dinâmico (1034,37,40,41,43,44,46,49,50,58) e dos ensaios

com simuladores de tráfego (1031,32,36,38,47,48,49,53,55,56). Ensaios uniaxial de carga

repetida foram realizados em três estudos32,54,56, ensaios triaxiais de carga repetida

em cinco estudos31,35,39,42,45 e ensaios de Creep em dois estudos33,52. Outros ensaios

também foram realizados, são eles o triaxial de varredura de tensões (242,50), o

ensaio de cisalhamento a altura constante (238,57), triaxial de varredura de tensões

(151) e o Indirect Tensile Test (130).

d. Modelos de deformação permanente

Como mostra a Tabela 4.9, dos 29 estudos catalogados na revisão sistemática 3,

21 apresentaram pelo menos um modelo de deformação permanente considerando

tanto o comportamento de misturas asfálticas quanto da camada de revestimento

asfáltico.

Tabela 4.9 Modelos de deformação permanente utilizados nos estudos catalogados - Revisão

sistemática 3

Código do
estudo

Modelo

31 [1]
εp

εr
= α1 · Tα2 · Nα3

31 [2] Ds =
N15′

(d45 −d30)

33 [1]
εp

εr
= α1 · Tα2 · Nα3

33 [2]
εp

εr
=
σα1 ·Tα2 ·Nα3

Gα4

34
εp

εr
= 10k1 · Tk2 · Nk3

Continua na próxima página
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Tabela 4.9 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Modelo

35 [1] εp = 2,9895 · 10−3 · e6,2807·10−6·N · e
3,6723· ττ f

·N0,1032

· t0,4224

35 [2] εp = 2,7067 · 10−3 · e6,8753·10−6·N · e
4,3668· τ

τ f ·R ·N0,0889

· T
50

5,9721 · t0,4224

35 [3] εp = 9,2675 · 10−3 · e6,2807·10−6·N · e
3,6723· ττ f

·N0,1032

· τ 0,4224

35 [4]
εp

εr
= k1 · 10−3,4488 · T1,5606 · N0,479244

36 ∆p(HMA) = εp(HMA) · hHMA = β1r · kz · εr(HMA) · hHMA · 10k1r · Nk2rb2r

· Tk3rb3r

39
εp

εr
= kz · βr1 · 10kr1 · Tβr2·kr2 · Nβr3·k3

41 ∆p(HMA) = εp(HMA) · hHMA = β1r · kz · εr(HMA) · 10kir · nk2rb2r · Tk3rb3r

42 [1] εvp =
A+BNre f

(C+Nre f )α

42 [2]
εp

εr
= 10k1 · Tk2 · Nk3

45 [1]
εp

εr
= α · (Nr)b · (T)c

45 [2]
εp

εr
= kz · βr1 · 10kr1 · Tβr2·kr2 · Nβr3·k3

46 ∆p(HMA) = 1,076 · E∗
e f f

−0,85

47 ∆p(HMA) = εp(HMA) · hHMA = β1r · kz · εr(HMA) · 10kr1 · nkr2br2 · Tkr3br3

48 εp =
σ · (1−2υ)

V ·ηp
· [ Re

√
(z− ix)2 +a2 - (z + ix)] +

σ · z
V ·ηp

· Re [1 -

z+ixp
(z−ix)2+a2

]

Continua na próxima página
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Tabela 4.9 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Modelo

50 εvp =
ε0 ·Nred

(N1 +Nred)β

51 εvp =
ε0 ·Nred

(N1 +Nred)β

52 Nd = 1,365 · 10−9 · εν −4,477

53 Ds =
(t2 − t1) ·N
(d2 −d1)

54
εp

εr
= βr1 · 10k1 · Tk2·βr2 · Nk3·βr3

55 TBR = (εvm/εvu)−4,475

56 ∆p = εp · h = β1r · kz · εr · 10k1r · nk2rb2r · Tk3rb3r

57 dpi = hi · γi = hi · exp (A + α · [1 - exp (-ln (N)/ γ) · (1 + ln (N)/γ)]) ·
exp(β · τ/τ re f ) · (γe)δ

58 εp (NR) = A(NR)B + C(eD(NR ) - 1)

Fonte: Autora (2021).

O modelo utilizado em quatro trabalhos31[1],33[1],34,42[2] foi apresentado no Guide
for Mechanistic-Empirical Design of new and rehabilitated pavement structures -
final report como capaz de prever o afundamento na trilha de roda tanto na camada

asfáltica quanto em camadas granulares e foi desenvolvido estatisticamente com

base em ensaios laboratoriais de carga repetida. Os estudos aplicaram o modelo

para prever o afundamento na trilha de roda em pavimentos com misturas asfalto-

borracha31 e em pavimentos com misturas de concreto asfáltico33,34,42.

O mesmo guia de dimensionamento empírico-mecanístico considerou esse modelo

obtido com base em ensaios laboratoriais como um passo inicial para desenvolver

um modelo secundário capaz de considerar um fator de ajuste de campo, além da

análise das misturas asfálticas. O modelo calibrado com as informações de campo

foi aplicado em dois trabalhos35[4],54 para a previsão da deformação permanente na

trilha de roda da camada asfáltica de pavimentos com misturas asfálticas densas e
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modificadas com SBS35 e pavimentos com misturas asfálticas recicladas a frio com

ligantes de asfalto espumado e emulsionado54.

Uma versão mais atualizada do modelo calibrado no projeto 1-37A, apresentado no

guia de dimensionamento M-E, foi proposta no Projeto 9-30A do NCHRP e utilizada

em seis estudos36,39,41,45[2],47,56 para a análise em relação ao afundamento na trilha

de roda na camada de revestimento de pavimentos constituídos por misturas asfálti-

cas de calcário a quente36, misturas asfálticas densas e finas36, misturas de concreto

asfáltico39,41,45[2],47,56, misturas asfálticas modificadas por polímero47 e misturas

asfálticas a quente e mornas recicladas com a incorporação de fitas provenientes de

embalagens56.

Dois trabalhos33,35 desenvolveram modelos para a previsão do afundamento na trilha

de roda na camada asfáltica de pavimentos. O primeiro deles33 utilizou o modelo

MEPDG obtido no Projeto 9-30A como base para desenvolver o modelo proposto33[2],

que possibilitou considerar os efeitos do módulo complexo de cisalhamento do ligante,

além dos efeitos da temperatura, níveis tensões e número de aplicação de carga. Já

o segundo estudo35 desenvolveu dois modelos para a previsão da evolução do dano,

considerando os diferentes níveis de entrada de dados no MEPDG. Um modelo35[1]

foi proposto para os níveis de entrada 1 e 3, diferindo apenas na forma de obtenção

dos dados de entrada (para o nível 1 são realizados ensaios laboratoriais e para o

nível 3 os dados dos materiais são estimados). O modelo desenvolvido para o nível

235[2] possibilitou considerar o efeito da temperatura na previsão do afundamento na

trilha de roda. Esse estudo ainda apresenta o modelo proposto calibrado com dados

obtidos em testes acelerados em pavimentos35[3].

Três estudos42[1],50,51 fizeram a calibração do modelo Shift Model para análise da

deformação permanente em misturas asfálticas. Um desses trabalhos50 analisou

misturas asfálticas recicladas (RAP) e misturas asfálticas mornas (WMA), enquanto

os demais42,51 consideraram a análise de concreto asfáltico.

Dois estudos31[2],53 utilizaram a equação Dynamic Stability (DS) para a análise

considerando misturas asfalto-borracha de graduação aberta31[2] e misturas de

módulo elevado53. O primeiro31[2] apresentou o DS como uma alternativa para

avaliar a resistência da mistura ao afundamento na trilha de roda, enquanto o

segundo53 o apresentou como um indicador direto para caracterizar a resistência de

pavimentos asfálticos ao afundamento na trilha de roda. Apesar de determinar o

valor DS de modos diferentes, ambos os estudos consideraram o afundamento obtido

com a realização do ensaio Wheel Tracking Test (WTT).

Um estudo45[1] considerou um modelo em função do número de repetição de carga, da

temperatura da mistura asfáltica e dos coeficientes experimentais obtidos nos ensaios
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Repeated Load Triaxial (RLT) para caracterizar o comportamento de misturas

asfálticas HMA em relação a deformação permanente.

Seis estudos46,48,52,55,57,58 fizeram uso de modelos que não foram apresentados em

mais de um trabalho. O modelo adotado por Kassem, Najjar e Chehab (2016)46 foi

desenvolvido no Projeto 9-22 do NCHRP e possibilitou estimar a profundidade do

afundamento na trilha de roda na camada asfáltica de uma seção de pavimento

asfáltico utilizando para isso apenas o valor do módulo dinâmico na temperatura e

frequência relativa considerada na análise.

Said e Hakim (2016)48 aplicaram um modelo viscoelástico denominado PEDRO

(Performance Deformation of asphalt concrete layers for Roads) capaz de estimar o

afundamento na camada asfáltica em função da pressão de contato pneu-pavimento,

do raio da área de contato, da velocidade veicular e da viscosidade da mistura

asfáltica.

Já o estudo realizado por Alnadish e Aman (2018)52 não possibilitou estimar a

deformação permanente, mas a análise realizada tornou possível determinar o

número de repetições de carga responsável por gerar no pavimento um afundamento

na trilha de roda equivalente a 12,7 mm (considerado como condição de ruptura) a

partir dos valores de tensões de compressão vertical no topo do subleito.

O modelo utilizado no estudo desenvolvido por El-Naga e Ragab (2019)55 também

não estimou o afundamento na trilha de roda, mas considerou esse dano como critério

para a determinação da razão de benefício de tráfego (TBR), utilizada nesse estudo

para avaliar a duração da vida de serviço do pavimento cujo revestimento asfáltico

é composto por uma mistura com adição do modificante Politereftalato de Etileno

(PTP). Já os estudos realizados por Yu et al. (2019)57 consideraram a função gamma

para calcular o dano acumulado utilizado na previsão do afundamento na trilha de

roda da camada asfáltica. Este modelo está em função da tensão de cisalhamento,

do número de repetição de carga, da tensão de cisalhamento elástico e da espessura

da camada asfáltica. Por fim, Souliman et al. (2020)58 utilizaram o modelo proposto

por Souliman e Kaloush (2011) para estimar o número de ciclos até a ruptura do

pavimento considerando o afundamento na trilha de roda que acontece na camada

asfáltica composta por misturas de concreto asfáltico tradicional e asfalto-borracha.

Observa-se que dentre os 29 modelos apontados nos estudos catalogados, 21 foram

aplicados na análise da deformação permanente na trilha de roda da camada asfál-

tica de pavimentos, cinco31[2],42[1],45[1],50,51 foram indicados na análise da deformação

permanente de misturas asfálticas, um52 fixa o valor da deformação permanente em

toda a estrutura do pavimento, não possibilitando estimar a evolução do dano e, por

fim, um55 considera o afundamento na trilha de roda para determinar a razão de be-

nefício de tráfego, utilizado para avaliar a extensão da vida de serviço do pavimento.
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Ademais, dentre os estudos que utilizaram os modelos pra avaliar o desempenho

em relação ao afundamento na trilha de roda da camada de revestimento, observou-

se que todos consideram para a análise os efeitos da temperatura, do número de

aplicação de carga e de algum parâmetro para caracterização da mistura asfáltica

utilizada.

e. Análise computacional

Como mostra a Tabela 4.10, dos 29 artigos catalogados na revisão sistemática 3, 17

fizeram uso de ferramentas computacionais para analisar a deformação permanente.

Tabela 4.10 Modelos de deformação permanente utilizados nos estudos catalogados - Revisão

sistemática 3

Código do
estudo

Ferramenta computacional

30 Programa MEPDG

32 Programa MEPDG

34 Programa MEPDG

36 Programa MEPDG - Versão 1.100

37 Programa MEPDG

40 Programa MEPDG - Versão 1.000

41 Programa AASHTOWare Pavement ME

43 Programa AASHTOWare Pavement ME

44 Programa AASHTOWare Pavement ME

45 Programa Pavement ME

48 Programa Pavement ME

49 Programa Pavement ME

50 Programa LVECD

Continua na próxima página
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Tabela 4.10 – continuação da página anterior

Código do
estudo

Modelo

51 Programa LVECD

54 Programa Pavement ME

56 Programa AASHTOWare Pavement - Versão 2.3.1.

58 Programa 3D Move

Fonte: Autora (2021).

Observa-se que, embora utilizado em diferentes versões, o programa norte-americano

para dimensionamento e análise de pavimentos de acordo com os princípios empíricos-

mecanísticos foi empregado na maioria dos estudos (1430,32,34,36,37,40,41,43,44,45,48,49,54,56).

Além dele, também foram utilizados os programas LVECD (250,51) e 3D Move (158), que

possibilitam prever o desempenho de pavimentos em relação à fadiga e ao afundamento

na trilha de roda.

4.3.2 DISCUSSÃO

Essa revisão sistemática faz um levantamento dos estudos que analisam a deformação

permanente tanto em misturas asfálticas quanto na camada de revestimento asfáltico

de pavimentos e compõe um conjunto de revisões que constitui o método de Revisão

Sistemática Múltipla (ReSiM), desenvolvido e aplicado nessa dissertação.

Os estudos catalogados na revisão sistemática 3 evidenciam que a deformação permanente

em misturas asfálticas é amplamente avaliada por ensaios laboratoriais, uma vez que todas

as pesquisas utilizaram pelo menos um ensaio para essa finalidade. Predominantemente,

a deformação permanente foi avaliada em misturas asfálticas através do ensaio para

obtenção do módulo dinâmico e de ensaios com simuladores de tráfego.

A ampla utilização desses ensaios para análise da deformação permanente em misturas

asfálticas não está em total acordo com os resultados obtidos na revisão sistemática

1, que apontou a predominância de ensaios com simuladores de tráfego e ensaios de

carga repetida (uniaxial e triaxial), enquanto o ensaio para obter o módulo dinâmico foi

empregado apenas em duas análises, dentre as doze consideradas naquela revisão.
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No entanto, a revisão sistemática 3 analisa não somente misturas asfálticas mas também

o comportamento da camada de revestimento asfáltico e por esse motivo a ampla utilização

do módulo dinâmico nessa revisão deve-se ao fato de que o módulo dinâmico da mistura

asfáltica é utilizado como dado de entrada para a análise de desempenho da camada

asfáltica considerando modelos empíricos-mecanísticos de desempenho.

Em relação ao flow number, observa-se que é um parâmetro empregado na análise da

deformação permanente em misturas asfálticas, corroborando os resultados obtidos na

revisão sistemática 1. Dois estudos catalogados42,50 ainda apontam que o FN pode ser

utilizado para a aprovação/reprovação de misturas asfálticas considerando a deformação

permanente mas, confirmando os resultados obtidos na revisão sistemática 2, não substitui

a necessidade de previsão de desempenho da camada asfáltica, como propõe o Método de

Dimensionamento Nacional (MeDiNa).

No que diz respeito ao afundamento na trilha de roda da camada de revestimento asfáltico,

observou-se que essa é uma análise realizada predominantemente por intermédio de

modelos empíricos-mecanísticos e programas computacionais, sendo que, apenas um dos

estudos38 realizou a análise de desempenho em campo da camada de revestimento asfáltico

por intermédio de ensaio acelerado de pavimento.

Dentre os estudos que apontaram modelos relacionados à deformação permanente, a

maioria os aplicaram ou indicaram para a análise do afundamento na trilha de roda na

camada de revestimento asfáltico, havendo uma predominância dos modelos MEPDG, seja

na versão calibrada no Projeto 1-37A do NCHRP em 2004 ou na versão mais atualizada

de 2012, proposta no Projeto 9-30A do NCHRP. Além disso, os trabalhos que fizeram uso

apenas de ferramentas computacionais para a análise da camada asfáltica utilizaram,

embora em diferentes versões, o programa norte-americano para o dimensionamento ME

de pavimentos. Dessa forma, observa-se que a análise de desempenho da camada asfáltica

de pavimentos em relação ao afundamento na trilha de roda é feita predominantemente

por intermédio dos modelos ME desenvolvidos nos projetos do NCHRP, uma vez que os

programas MEPDG e AASHTO Pavement ME também utilizam os modelos empíricos-

mecanísticos propostos nos projetos do NCHRP. Esse resultado está em concordância com

o que foi observado na revisão sistemática 2.

4.4 DISCUSSÃO SOBRE O MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

MÚLTIPLA (RESIM)

Foram realizadas três revisões sistemáticas que constituem a Revisão Sistemática Múltipla

(ReSiM) desenvolvida e aplicada nesse trabalho. Os estudos selecionados estão relaci-

onados ao tema macro deformação permanente e subdivido em múltiplas revisões que
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considerando os artigos que analisaram a deformação permanente em misturas asfálticas,

na camada de revestimento asfáltico e em ambas as análises.

O método ReSiM é constituído por três estágios: o planejamento da revisão, a condução

da revisão sistemática e a disseminação do conhecimento. Os resultados da aplicação

do método estão apresentados no capítulo 3 dessa dissertação e no presente capítulo são

apresentadas apenas as discussões.

No primeiro estágio do método ReSiM, foi identificada a necessidade da revisão sistemática

sobre a temática e definidos os descritivos de busca e bases de dados. Para esse trabalho

foram considerados cinco descritivos de busca, que acredita-se ser o número ideal. Uma

menor quantidade de descritivos pode limitar a quantidade de artigos retornados na busca,

enquanto um maior número pode ampliar incidência de estudos que não necessariamente

terão relação às temáticas consideradas.

No segundo estágio, referente a condução da revisão sistemática, os cinco descritores

foram utilizados na busca dos estudos, realizada em junho de 2020, nas bases de dados

Scorpus, Web of Science, Science Direct e Sage Jounals, ondem foram encontradas 187

referências. Na etapa de busca, o ano 2010 foi considerado na condição de filtragem das

bases de dados como o ano de publicação dos estudos. Observou-se que a base de dados de

menor relevância foi a Scorpus, embora seja apontada pelo periódico CAPES como uma

das bases de dados mais relevantes para a área de engenharia de transportes. Já a base

de dados Sage Journals, que não é indicada pelo periódico CAPES como relevante para a

área, apresentou um número significativo de artigos retornados na busca.

A etapa de aplicação dos filtros de seleção é constituída por quatro filtros, onde cada um

desses apresenta questões binária norteadoras para determinar se o artigo será selecio-

nado. Diferentemente de outros métodos aplicados em trabalhos de revisão sistemática,

o ReSiM possibilita reavaliar os artigos excluídos antes da aplicação do último filtro de

seleção. Isso garante que não vai haver artigos excluídos apenas com a leitura do título, re-

sumo e palavras-chave, o que poderia possibilitar a desconsideração de estudos relevantes

para a temática considerada.

A aplicação do filtro 3, referente a reavaliação de artigos não selecionados no primeiro

filtro de seleção, considerou novamente 9 estudos que haviam sido excluídos, sendo que

destes, oito foram catalogados após a aplicação do filtro 4. Esse elevado número de estudos

reconsiderados que foram catalogados corrobora a importância da aplicação de um filtro

para reavaliar os estudos excluídos apenas com a aplicação de um filtro de seleção com a

leitura do título, resumo e palavras-chave. O Apêndice A apresenta o título, autores, ano

de publicação e justificativa para reconsideração dos estudos após a aplicação do filtro 3.

Por fim, na quarta e última aplicação de filtro foram excluídos 6 artigos, após a leitura
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completa dos estudos. Dentre os estudos excluídos, apenas um havia sido catalogado após

a aplicação do filtro 3. Os títulos, autores, ano de publicação e justificativa para a exclusão

dos estudos após o filtro 4 estão apresentados no Apêndice B dessa dissertação.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Nesse trabalho foi elaborado um método de Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM) com

o objetivo geral de contribuir para o desenvolvimento do Método de Dimensionamento

Nacional de pavimentos (MeDiNa) sobre a análise da deformação permanente. O método

proposto possibilitou a realização de três revisões sistemáticas. A primeira revisão catalo-

gou estudos com a análise da deformação permanente em misturas asfálticas, a segunda

catalogou os estudos com análise da deformação permanente na camada de revestimento

asfáltico e a terceira revisão foi constituída por artigos que analisam a deformação perma-

nente tanto em misturas asfálticas quanto na camada asfáltica. Os diversos estudos que

compõe essa Revisão Sistemática Múltipla têm o objetivo de responder ao problema de

pesquisa: "diante de todo o avanço técnico-científico apenas o parâmetro Flow Number é

suficiente para analisar o desempenho da camada de revestimento asfáltico em relação

a evolução da deformação permanente ao longo do ciclo de vida da estrutura de um pa-

vimento?". Com base nos resultados e discussões apresentados no capítulo anterior, as

seguintes conclusões e observações podem ser tiradas:

• Os resultados das três revisões sistemáticas indicam que a deformação permanente

tanto em misturas asfálticas quanto na camada de revestimento asfáltico foi uma

temática significativamente estudada em pesquisas realizadas em vários países nos

últimos 10 anos. No entanto, como pode ser observado na Figura 5.1, apenas um

artigo catalogado possui o Brasil como país de correspondência dos autores o que

pode ser um indicativo de escassez de estudos com relevância internacional que

tenham sido desenvolvidos no país;

• Os resultados das três revisões sistemáticas indicam que o parâmetro Flow Number
(FN) é um valor associado a medição da resistência à deformação permanente em

misturas asfálticas. Dentre as aplicações, o FN é apontado como uma alternativa

para ranquear os valores do afundamento na trilha de roda da camada asfáltica de

pavimentos novos e reabilitados e para aprovar ou rejeitar, em relação à deformação

permanente, as misturas asfálticas a serem utilizadas em determinado projeto. No

entanto, o valor FN não substitui a necessidade de previsão de desempenho da

camada de revestimento asfáltico no que tange a deformação permanente;
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• Os resultados obtidos nas revisões sistemáticas 1 e 3, resumidos na Figura 5.2,

indicam que a deformação permanente em misturas asfálticas é predominantemente

avaliada por ensaios laboratoriais, uma vez que todos os estudos utilizaram pelo

menos um ensaio para essa finalidade. Dos 12 artigos que constituem a revisão

sistemática 1, 10 analisaram a deformação permanente em misturas asfálticas

através somente da realização de ensaio laboratorial e dos 29 artigos que constituem

a revisão sistemática 3, 24 utilizaram também apenas essa análise, o significa dizer

que mais de 80% dos estudos que compõem cada uma das revisões utilizaram apenas

ensaios laboratoriais para analisar a deformação permanente em misturas asfálticas.

Ensaios com simuladores de tráfego foram os mais empregados nesses estudos;

Figura 5.2 Métodos para análise da deformação permanente em misturas asfálticas

Fonte: Autora (2021).

• Além de ensaios de simulares de tráfego, a revisão sistemática 3 realizou, em

igual proporção, ensaios para obtenção do módulo dinâmico. Por se tratar de uma

revisão que aborda estudos que analisam não somente o comportamento de misturas

asfálticas mas também da camada de revestimento, a realização desse ensaio deve-

se muito provavelmente ao fato de que o módulo dinâmico da mistura asfáltica é

utilizado como dado de entrada para a análise de desempenho da camada asfáltica

considerando modelos empíricos-mecanísticos de desempenho;

• Os resultados obtidos nas análises dos artigos catalogados nas revisões 2 e 3 indicam

que a deformação permanente total que acontece na estrutura do pavimento equivale

ao somatório das deformações considerando em todas as camadas, não havendo a

desconsideração da camada de revestimento asfáltico;
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• Os resultados obtidos nas revisões sistemáticas 2 e 3, resumidos na Figura 5.3,

indicam que a análise de desempenho da camada asfáltica de pavimentos em relação

ao afundamento na trilha de roda é feita predominantemente por intermédio de

modelos empíricos-mecanísticos ou uma combinação entre modelos e programas

computacionais. Dentre eles, houve maior uso dos modelos M-E desenvolvidos nos

projetos norte-americanos do National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP);

Figura 5.3 Métodos para análise da deformação permanente na camada asfáltica

Fonte: Autora (2021).

• A ampla utilização dos modelos M-E desenvolvidos nos projetos norte-americanos

do National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) para a análise de

desempenho da camada asfáltica de pavimentos em relação ao afundamento na trilha

de roda, possibilita concluir que as peculiaridades regionais através, principalmente,

da caracterização do clima, do tráfego local e das misturas asfálticas utilizadas,

devem ser consideradas. Isso mostra que apenas a análise do comportamento da

mistura asfáltica no que diz respeito a deformação permanente não é suficiente para

prever a evolução desse dano na camada asfáltica;

• O método de Revisão Sistemática Múltipla (ReSiM) mostrou-se relevante para as

análises de sub temáticas dentro de um mesmo tema principal, de modo que as

discussões e os resultados de cada revisão sistemática podem ser utilizados para
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corroborar ou contrapor as discussões e os resultados das demais revisões que

constituem o ReSiM;

• No método ReSiM a inclusão de um filtro de reavaliação dos artigos excluídos apenas

com a leitura do título, resumo e palavras-chaves mostrou-se eficaz, uma vez que

a sua aplicação possibilitou catalogar estudos relevantes à temática que seriam

desconsiderados com base apenas em uma leitura superficial.

As conclusões obtidas indicam que o desempenho da camada de revestimento asfáltico é

estimado, principalmente, por intermédio de modelos capazes de considerar a influência

do clima e tráfego local, além da caracterização das misturas asfálticas. Dessa forma, para

complementar o Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa), recomenda-se para

estudos futuros uma ampla pesquisa que abranja todo o território nacional objetivando o

desenvolvimento de modelos empíricos-mecanísticos por intermédio da associação entre os

resultados de ensaios laboratoriais de misturas asfálticas e o desempenho em campo em

testes de pavimentos em grande escala.
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APÊNDICE A - ESTUDOS INCLUÍDOS À REVISÃO SISTEMÁTICA APÓS A APLICAÇÃO

DO FILTRO 3 E JUSTIFICATIVA PARA A RECONSIDERAÇÃO

Título Autores/ano Justificativa

Probabilistic Performance-Related Specifi-
cations Methodology Based on Mechanis-
tic–Empirical Pavement Design Guide

El-
Basyouny
e Jeong
(2010)

O resumo não possibilita identificar quais
danos serão considerados na análise de de-
sempenho mas o Skim reading possibilitou
identificar que o estudo apresenta uma seção
sobre a estimativa do afundamento na trilha
de roda

Analysis of Virginia-Specific Traffic Data for
Use with Mechanistic–Empirical Pavement De-
sign Guide

Smith e Di-
efenderfer
(2010)

O resumo não especifica os danos avaliados
mas o skim reading possibilitou identificar
que esse estudo iria considerar, dentre ou-
tros, o afundamento na trilha de roda

Application of ground-penetrating radar in mea-
suring the density of asphalt pavementsand its
relationship to mechanical properties

Kassem et
al. (2016)

O tema macro não é foco da pesquisa em
questão mas o skim reading possibilitou
identificar uma seção que trata sobre a de-
formação permanente de misturas asfálticas

Simulation of unbound material resilient modu-
lus effects on mechanistic-empirical pavement
designs

Xu et al.
(2013)

O resumo mostra que esse estudo tem foco
em materiais granulares mas o skim reading
possibilitou identificar que a análise consi-
dera também o afundamento que acontece
na camada de revestimento asfáltico

The behavior of grids and nets in asphalt pave-
ment

Almássy
(2011)

O tema macro não é foco da pesquisa em
questão mas o skim reading possibilitou
identificar que é analisado a deformação per-
manente em misturas asfálticas

Evaluating Effects of Volumetric and Mechanis-
tic Test Variability on Predicted Performance
of Asphalt Pavement: Applying the Mechanis-
tic–Empirical Pavement DesignGuide

Mohammad
et al.
(2012)

O resumo não especifica os danos avaliados
mas o skim reading possibilitou identificar
que esse estudo considera o afundamento na
trilha de roda

Continua na próxima página
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Apêndice A - continuação da página anterior

Título Autores/ano Justificativa

Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures: Evalua-
tion of Effects on Pavement Performance Predic-
tion

Cooper-III
et al.
(2015a)

O resumo não especifica os danos considera-
dos na análise mas o skim reading possibili-
tou identificar que será considerada o afun-
damento na trilha de roda

Integration of Mechanistic–Empirical Pavement
Design Guide Distresses with Local Perfor-
mance Indices

Schram
e Abdel-
rahman
(2010)

O tema macro não é foco da pesquisa em
questão mas o skim reading possibilitou
identificar que o afundamento na trilha de
roda foi considerado na análise

Research Implementation of AASHTOWare Pa-
vement ME Design in Louisiana

Wu, Xiao
e Zhang
(2016)

O tema macro não é foco da pesquisa em
questão mas o skim reading possibilitou
identificar que o afundamento na trilha de
roda foi considerado na análise



149

APÊNDICE B - ESTUDOS EXCLUÍDOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA APÓS A

APLICAÇÃO DO FILTRO 4 E JUSTIFICATIVA PARA A EXCLUSÃO

Título Autores/ano Justificativa

Assess the impacts of different autonomous
trucks’ lateral control modes on asphalt pave-
ment performance

Chen et al.
(2019)

Esse estudo avaliou o efeito da distribuição
lateral de veículos autônomos nos pavimen-
tos asfálticos no que diz respeito ao afunda-
mento na trilha de roda e aos danos de fa-
diga, utilizando para isso uma simulação de
elementos finitos no programa ABAQUS. No
entanto, a análise não apresenta considera-
ções isoladas sobre o afundamento na trilha
de roda considerando a camada asfáltica.

Structural contribution of open-graded friction
course mixes in mechanistic-empirical pave-
ment design

Wang,
Leng e
Wang
(2014)

Esse estudo visa avaliar a contribuição de ca-
madas porosas de atrito para a capacidade
estrutural de pavimentos flexíveis. Os auto-
res afirmam que, de acordo com o MEPDG, o
afundamento na trilha de roda deve ser con-
siderado em todas as camadas do pavimento,
no entanto, não consideram a contribuição
da camada asfáltica para o cálculo do afun-
damento total e não apresentam justificativa
para isso.

Local Calibration of Mechanistic-Empirical Pa-
vement Design Guide Rutting Model Minnesota
Road Research Project Test Sections

Hoegh,
Khaza-
novich e
Jensen
(2010)

Esse estudo busca apresentar a avaliação e
a calibração da capacidade de predição de de-
sempenho dos modelos do MEPDG para o
afundamento na trilha de roda. Embora o
estudo considere que o afundamento total é
a soma do afundamento que acontece na ca-
mada de revestimento, base e subleito, não
são apresentados quais modelos MEPDG fo-
ram utilizados.

Continua na próxima página
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Apêndice B - continuação da página anterior

Título Autores/ano Justificativa

Implementation of AASHTOWare Pavement
ME Design Software for Asphalt Pavements in
Kansas

Islam et al.
(2019)

O objetivo desse estudo é calibrar modelos
de desempenho com o auxílio do programa
AASHTOWare PMED versão 2.2, conside-
rando pavimentos asfálticos do estado do
Kansas-EUA. No entanto a análise consi-
dera apenas o afundamento total, não vali-
ando individualmente a contribuição de cada
camada.

Probabilistic Performance-Related Specifi-
cations Methodology Based on Mechanis-
tic–Empirical Pavement Design Guide

El-
Basyouny
e Jeong
(2010)

O objetivo desse artigo é apresentar um qua-
dro geral do método de trabalho da NCHRP
9-22, que reúne projeto de pavimento e pro-
priedades de mistura dos projetos NCHRP
1-37A, NCHRP 1-40D e NCHRP 9-19. Em-
bora o estudo considere a deformação perma-
nente na análise, a forma como aconteceu
essa etapa do trabalho está apresentada com
mais detalhes em outros dois artigos referen-
ciados.

Validating Spring Weight Restriction Limits
with Mechanistic–Empirical Failure Prediction
Models: Low-Volume Roads in Manitoba, Ca-
nada

Kavanagh
e Shalaby
(2013)

Esse estudo buscou desenvolver, para o es-
tado de Monitoba-CA, modelos de desempe-
nho para a previsão da ruptura do pavi-
mento considerando as trincas por fadiga e o
afundamento na trilha de roda. No entanto a
análise considera apenas o afundamento to-
tal, não valiando individualmente a contri-
buição de cada camada.
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