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IMPLEMENTAÇÃO LABORATORIAL DE ENSAIOS PARA 

AVALIAÇÃO DAS CARATERISTICAS DE FRATURA DAS 

MISTURAS BETUMINOSAS 

RESUMO  

O estudo do fendilhamento dos pavimentos rodoviários é realizado através da avaliação 

das propriedades de fadiga e/ou de fratura das misturas betuminosas. A primeira dá uma 

indicação do início do fendilhamento, ou seja da perda de resistência da mistura, 

considerando que este se inicia na base das camadas betuminosas. No segundo método 

avalia-se o fendilhamento observando a progressão das fendas ao longo da mistura. 

Com este trabalho pretende-se implementar em laboratório ensaios que permitem 

observar a progressão da fenda ao longo da mistura betuminosa, ou seja ensaios de 

fratura e verificar a sua aplicabilidade na obtenção das propriedades de fratura das 

misturas betuminosas. 

 

Foram realizados os ensaios de tração em disco, flexão em viga, flexão em provete 

semicircular e tração direta em provete prismático. Com os resultados dos ensaios 

obteve-se vários parâmetros que permitem caraterizar as propriedades de fratura das 

misturas betuminosas. Fez-se ainda uma correlação de resultados de fratura e outros 

ensaios de caraterização mecânica das misturas betuminosas 

 

Os resultados dos ensaios evidenciaram a influência da granulometria na energia de 

fratura e na força de pico das misturas convencionais. Permitiram ainda avaliar o 

comportamento de misturas modificadas com incorporação de fibras têxteis à 

fracturação. 

 

Palavras-chave 

Misturas betuminosas, Fendas, Ensaios de fratura, Propriedades de fratura 
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IMPLEMENTATION OF LABORATORY TESTS FOR 

ASSESSMENT OF FRACTURE PROPERTIES OF ASPHALT 

MIXTURES 

ABSTRACT 

The study of cracking in pavements is accomplished by the evaluation of the fatigue or 

fracture properties of the asphalt mixtures. The first ones gives the indication of the 

cracking beginning, usually expressed by the loss of strength of the asphalt mixtures, 

considering that the cracking starts at the bottom of the asphalt layers. In the second 

case, the cracking is evaluated by the assessment of the cracking propagation 

throughout the cracking mixture. 

This work intends to develop laboratory tests to observe the cracking propagation 

throughout the asphalt mixtures, i.e., fracture test and to verify the applicability of these 

tests in the assessment of the fracture properties of asphalt mixtures. 

 

In this work fracture tests using the disk-shaped, bending beam, semi-circular bending 

and direct traction were performed. The laboratory tests allowed to obtain the 

parameters to characterize the fracture properties of the asphalt mixtures. A correlation 

between the fracture tests and mechanical tests of asphalt mixtures characterization was 

carried out. 

 

The test results showed the influence of the aggregate gradation in the fracture energy 

and the strength of the conventional asphalt mixtures studied in this work. Also, the 

behavior of textile fibers asphalt mixtures was evaluated. 

 

Keywords 

Asphalt mixtures, Cracking, Fracture tests, Fracture properties 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento temático 

O estudo do fendilhamento dos pavimentos rodoviários é realizado através da avaliação das 

propriedades de fadiga e/ou de fratura das misturas betuminosas. A primeira avalia o 

comportamento do material a uma escala maior, não se focando na interação entre os vários 

componentes das misturas betuminosa, como seja a zona por onde se desenvolve a fenda (pelo 

mástique betuminoso, interface entre o agregado e o mástique ou pelo meio do agregado). No 

segundo método, o fendilhamento é avaliado observando a progressão das fendas ao longo da 

mistura betuminosa, ou seja, avaliando-se as propriedades de fratura do material (Wagoner, 

2006). 

A utilização do conceito de fadiga nas misturas betuminosas, expresso através da sua 

resistência à fadiga, apenas permite correlacionar o fendilhamento com a perda de resistência 

da mistura betuminosa. É opinião generalizada que esta resistência à fadiga está apenas 

relacionada com o início do fendilhamento não dando indicação da progressão do 

fendilhamento ao longo do material, nomeadamente ao longo da sua espessura quando 

aplicado no pavimento (Marasteanu et al, 2007). Considerando que o fendilhamento nos 

pavimentos se inicia na base das camadas betuminosas, a resistência à fadiga dá uma 

indicação do início desse fendilhamento não dando indicação da sua progressão até à 

superfície do pavimento. Além disto, também há teorias, principalmente as defendidas por 

Halim et al. (1996) que defendem que o fendilhamento se inicia após a passagem dos 

primeiros veículos devido a microfendas na mistura betuminosa, principalmente durante o 

processo de compactação. Tendo por base estas teorias, a avaliação da resistência à fadiga das 

misturas betuminosas não se adequa à caracterização do fendilhamento dos pavimentos, 

podendo dizer-se que apenas fornece uma indicação do fendilhamento dos pavimentos. 

Tendo por base as interrogações associadas à fadiga das misturas betuminosas, o 

fendilhamento dos pavimentos, e consequentemente das misturas betuminosas, deverá ser 

avaliado recorrendo a ensaios que permitam observar a progressão da fenda. Isto é conseguido 

utilizando a mecânica da fratura e avaliando as propriedades de fratura das misturas 

betuminosas. 
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Existem quatro ensaios que são habitualmente utilizados na avaliação das propriedades de 

fratura das misturas betuminosas (Effting, 2004), nomeadamente: 

 Tração direta em provete prismático; 

 Flexão em provete semicircular; 

 Flexão em viga; 

 Tração em disco. 

 

Nestes ensaios o provete constituído por mistura betuminosa apresenta um sulco simulando 

uma fenda a qual progride ao longo do provete devido à aplicação de uma carga 

principalmente estática. A principal diferença entre os vários ensaios reside na configuração 

do provete de ensaio, o qual apresenta formas diferentes de ensaio para ensaio. 

A escolha do ensaio de fratura é habitualmente realizada função das disponibilidades de 

equipamentos de ensaio e da facilidade de implementação dos ensaios. Além disto, também 

influencia a escolha do ensaio de fratura as disponibilidades de modelação numérica 

necessárias à interpretação da fratura das misturas betuminosas e dos pavimentos. 

1.2 Objetivos 

Tendo por base a exposição acima, o presente trabalho tem por objetivo implementar em 

laboratório ensaios de fratura das misturas betuminosas e verificar da sua operacionalidade na 

obtenção das propriedades de fratura das misturas betuminosas. 

Para implementação do objetivo deste trabalho serão implementados em laboratório os 

ensaios: 

 Tração direta em provete prismático; 

 Flexão em provete semicircular; 

 Flexão em viga; 

 Tração em disco. 

 

Para cada um destes ensaios, este trabalho pretende inicialmente implementa-los em 

laboratório e numa segunda fase avaliar a sua aplicabilidade na caracterização das 

propriedades de fratura das misturas betuminosas. 
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Para cada ensaio serão avaliadas seis misturas betuminosas, em que se varia principalmente a 

dimensão máxima dos agregados e a percentagem de betume e se verifica a influencia da 

incorporação de fibras às misturas betuminosas. Para os ensaios normalizados serão aplicadas 

as condições definidas nas normas, sendo que para os que não estão normalizados serão 

definidos condições de apoio, carregamento e dimensões dos provetes tendo como base a 

informação obtida durante a realização do estado da arte.  

1.3 Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. Neste primeiro capítulo faz-se o 

enquadramento temático, sendo justificada a necessidade do estudo das propriedades de 

fratura das misturas betuminosas, sendo também apresentados os objetivos e a organização 

deste trabalho. 

O capítulo 2 refere-se ao estado da arte sobre a mecânica de fratura e os ensaios de fratura. No 

capítulo são apresentados os conceitos e parâmetros associados à mecânica de fratura, sendo 

ainda descritos e apresentados os resultados típicos obtido nos ensaios de fratura utilizados 

para avaliação das propriedades de fratura das misturas betuminosas. 

No terceiro capítulo faz-se uma caraterização dos materiais utilizados para produção das 

misturas betuminosas, bem como das misturas de onde foram extraídos os provetes utilizados 

nos ensaios. São também descritos os métodos de ensaios utilizados, designadamente: ensaio 

de tração em disco, flexão em viga, flexão em provete semicircular e de tração em provete 

prismático. Por último é apresentado o protocolo dos ensaios implementados em laboratório. 

No capítulo quatro é realizada uma apresentação e análise dos resultados obtidos nos ensaios 

de fratura referidos anteriormente que permitem o estudo do fenómeno da fratura, sendo 

analisada a energia de fratura, força de pico e abertura da fenda. Faz-se também uma 

comparação entre os resultados dos vários ensaios de fratura realizados e por último uma 

recomendação sobre os ensaios a serem utilizados em trabalhos futuros. 

O capítulo cinco refere-se à análise comparativa entre os resultados dos ensaios de fratura e de 

caraterização mecânica das misturas betuminosas. 
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No último capítulo faz-se uma apreciação geral do trabalho realizado e ainda são apresentados 

sugestões para trabalhos futuros.  
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2. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo faz-se uma abordagem ao estado da arte sobre a mecânica da fratura que 

permite determinar a resistência à fratura das misturas betuminosas. São também apresentados 

os vários ensaios de fratura empregues ao longo dos anos para avaliação das propriedades de 

fratura das misturas betuminosas. 

2.1 Mecânica da fratura 

2.1.1 Introdução 

A mecânica da fratura, desenvolvida no início de 1920, foi utilizada para estudar falhas em 

materiais frágeis. No entanto, os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de 

teorias avançadas aplicadas a metais dúcteis, cerâmicos, betão de cimento Portland e misturas 

betuminosas (Wagoner, 2006). 

A mecânica da fratura estuda a resistência dos materiais sólidos constituídos por falhas ou 

fendas pré-existentes sob a ação de cargas aplicadas externamente. Uma fenda pode ser 

considerada como um entalhe cujo raio de curvatura é próximo de zero. O estudo das tensões, 

no que se refere às fendas é de grande importância na determinação da carga estática máxima 

e da vida à fadiga dos componentes, sendo que a presença de fraturas pode consideravelmente 

debilitar a estrutura e reduzir a sua vida útil. Assume-se que as tensões na ponta da fratura são 

infinitas e caracterizadas por um fator designado de fator de intensidade de tensão que quando 

atinge um valor crítico ocorre uma falha catastrófica (fratura rápida) nos materiais frágeis. 

Este valor crítico é designado de “tenacidade à fratura” e é uma propriedade ou característica 

do material, independente da geometria ou de cargas aplicadas, dependendo no entanto da 

temperatura (Effting, 2004).  

Griffith (1920) desenvolveu a teoria da mecânica da fratura. Inicialmente descreveu a fratura 

frágil, utilizando as considerações do balanço de energia numa placa com uma fratura central. 

Em 1957, Irwin definiu o fator de intensidade de tensão para caracterizar fraturas que utilizam 

a análise de Westergaard (1939), com o qual derivou as expressões para tensões e 

deslocamentos ao redor da ponta da fratura. Com isto foram desenvolvidos técnicas analíticas, 

normalmente envolvendo matemática avançada para uma variedade de configurações de 
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fratura comuns (Rice, 1968). Estas soluções analíticas normalmente são limitadas para 

geometrias relativamente simples e condições de carregando, e requerem conhecimentos 

matemáticos complexos. No entanto, são necessários procedimentos experimentais para a 

determinação do valor crítico dos fatores de intensidade de tensão.  

O estudo da Mecânica da Fratura divide-se em Linear Elástico (MFLE) e o Não Linear 

(MFNL), sendo este último de elevada complexidade matemática. 

2.1.2 Modos de rotura 

A condição de abertura critica, particularmente na ponta da fenda é definida pelo campo de 

tensões dentro do corpo. Os materiais sólidos estão sujeitos a três tipos de fratura, ou modos 

de rutura: abertura, corte e rasgamento, como exemplifica a Figura 2.1. No entanto, pode 

haver uma combinação desses modos, geralmente denominado de modo misto de abertura.  

O modo de rutura I ocorre quando uma tensão de tração direta é aplicada na região fraturada. 

Os outros modos envolvem ações de corte na extremidade da fratura. O tipo de abertura 

influencia a tensão necessária para romper um material. Ruiz et al. (2001) sugerem que a 

tensão crítica necessária para romper um betão de cimento no modo II de fratura é 

significativamente maior do que o modo I, dado ao imbricamento existente entre os agregados 

no plano de fratura. 

 

Modo de rutura I: 

        Abertura 

Modo de rutura II: 

         Corte 

Modo de rutura III: 

      Rasgamento 

Figura 2.1 – Modos de fratura (Wagoner, 2006) 

Para um plano cujo     (Figura 2.2) a tensão para a qual a fissura se propaga nos modos I, 

II e III é dada pelas expressões: 
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                      (2.1) 

    
   

    
                      (2.2) 

    
    

    
                        (2.3) 

Onde   ,     e      são os fatores de intensidade de tensão na frente da fenda. 

 

Figura 2.2 – Sistemas de coordenadas utilizado na análise de tensões na extremidade da 

fratura (Effting, 2004) 

 

2.1.3 Modo de fratura elástica linear 

A Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFLE) pode ser expressa em função da energia e pela 

intensidade de tensão. Apesar de serem abordagens diferentes de formação de fraturas, 

conduzem a soluções iguais.  

No início do século XX Griffith, desenvolveu o método da energia que aplicou a primeira lei 

da termodinâmica para formação de uma nova superfície em contínuo. O método enuncia que 

a energia potencial da estrutura deve ser superior a energia da superfície para que se inicie ou 

se propague uma fratura. 

A MFLE pode ser aplicada unicamente aos casos onde a deformação apresenta um 

comportamento linear em relação ao carregamento, criando uma pequena zona plástica na 

frente da fratura, implicando que a MFLE pode ser unicamente usada para quantificar o 

comportamento na propagação da fratura. A análise do campo de tensões na extremidade da 
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fratura pela MFLE permite a obtenção da tenacidade à fratura,     e a obtenção do 

comportamento de propagação da fratura por fadiga baseada na variação do fator de 

intensidade de tensão, ΔK. O comportamento de fraturas longas em grandes estruturas de 

engenharia pode ser analisado em laboratório, utilizando pequenos provetes. Esta 

correspondência é obtida devido à similaridade do termo         , pois a MFLE enuncia que 

ambas as fraturas terão campos de tensões deformações idênticos (Braz, 1999). 

2.1.3.1 Fatores KI e KIC 

 

De um modo geral, as tensões num ponto na frente da fratura podem ser expressas, para o 

Modo I de rutura em duas dimensões, da seguinte forma: 

     
  

    
        (2.4) 

Onde  i e j variam de 1 a 2 (direções x,y). 

Sendo: 

 ij – Tensor das tensões ou componente das tensões; 

 KI – Fator de Intensidade de Tensão para o Modo I; 

 R – Distância do ponto considerado à frente da fratura; 

 fij() – Função relativa à geometria e forma de carregamento do corpo sólido; 

  – Ângulo que define a posição do ponto considerado, relativamente a um sistema de 

coordenadas polares posicionado na frente da fenda. 

 

O Fator de Intensidade de Tensão    pode ser definido como sendo o fator que descreve a 

amplificação da tensão local na frente da fratura, ou seja, o fator que associa as tensões na 

frente da fratura com a singularidade. Quando o Fator de Intensidade de Tensão,    ultrapassa 

um determinado valor, a fratura propaga-se. Esse valor limite é conhecido como Tenacidade à 

Fratura do material, designado    , sendo uma propriedade mecânica do material. 

Para uma fratura de tamanho crítico,   , a tenacidade,      representa a intensidade da tensão 

de rutura e pode ser expressa da seguinte forma: 

               
  

 
             (2.5) 
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Onde: 

   
  

 
  – Parâmetro de forma e de carregamento, equivalente a fij() na Equação 2.4; 

 R – Tensão de rutura aplicada externamente; 

 KIC – Fator crítico da intensidade de tensão no modo I. 

 

Os fatores de intensidade de tensão são funções do carregamento e da geometria. 

Comparativamente, se o fator de intensidade de tensão para dois casos forem iguais, as duas 

fraturas terão um comportamento muito similar. Se uma das fraturas propaga-se, a outra terá 

um comportamento idêntico se estiver sujeita ao mesmo campo de tensão na ponta da fratura 

(Effting, 2004). 

Para o modo I, por exemplo, supõe-se que a fratura propaga-se quando    =    , sendo     a 

tenacidade à fratura ou a resistência à fratura do material. Desta forma, qualquer fratura em 

qualquer corpo irá propagar-se quando esta igualdade for satisfeita.  

Griffith (1920) desenvolveu um modo de análise que correlaciona a tensão nominal aplicada 

com o comprimento da fratura quando há condições energéticas favoráveis ao aumento desta 

fratura. Idealizou que uma fissura propaga-se quando a tensão aplicada ultrapassa a tensão 

crítica. Em termos do balanço energético, a propagação ocorrerá se a perda de energia 

potencial elástica devido à presença da fratura for suficiente para prover toda a energia 

requerida para o crescimento da fenda, o que pode ser obtido através de um balanço entre a 

energia de deformação elástica e a de superfície gerada. 

Num corpo frágil sujeito a uma carga e com um aumento gradual da fratura, as alterações 

energéticas são provenientes apenas das novas superfícies geradas pela separação da 

microestrutura e da energia potencial do corpo. A energia de superfície     é representada pela 

energia absorvida pelo crescimento da fratura, sendo que a energia de deformação elástica é 

libertada ao longo da fratura nas regiões adjacentes à nova superfície fraturada. Como a 

energia de superfície    tem um valor constante por unidade de área ela apresenta uma relação 

linear com o desenvolvimento da fratura, enquanto a energia elástica libertada no 

desenvolvimento da fratura é uma parábola negativa, como exemplifica a Figura 2.3 (Griffith, 

1920).  
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Figura 2.3 – Variação da energia com o aumento do comprimento da fratura central numa  

placa (Griffith, 1920) 

 

2.1.3.2 Energia G 

 

Considerando um corpo delgado (em forma de chapa) com espessura t e com uma fratura 

central de comprimento 2a, apresentado na Figura 2.4, submetida à uma tensão constante, 

têm-se as seguintes equações relativas as energias da chapa deformada: 

 

 

Figura 2.4 – Modelo de uma placa com uma fratura central (Effting, 2004) 

Energia

Energia de

superfície Us

(comprimento da fratura)

Energia

total Ut

Energia de

deformação Ua

a c
a
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 Energia de superfície por unidade de área,    : 

 

                 (2.6) 

 

 Energia potencial libertada devido a fratura,   : 

 

    
       

 
 (2.7) 

 Energia total,    : 

 

             (2.8) 

Observando a Figura 2.3 e a Figura 2.4, é possível perceber que a condição crítica para a qual 

se inicia a propagação da fratura é representada pelo ponto máximo da curva de energia total, 

   , onde        , ou seja: 

 
           

  
   (2.9) 

Como     é constante, ou seja,        , então: 

 
 

  
                   (2.10) 

Obtêm-se: 

    
   

  
 (2.11) 

Como    , em que   é a energia de superfície, então a Equação 2.11 torna-se: 

    
   

  
 (2.12) 

Assim, a propagação da fratura ocorre quando a energia de deformação elástica é maior que a 

energia específica de superfície, o que se pode escrever como: 

     
  

 
              

  

  
 (2.13) 
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Dessa forma, a propagação da fratura ocorrerá se a perda de energia potencial elástica é 

suficiente para prover toda a energia requerida para o aumento da fratura, ou seja: 

 

 
  

  
 

  

  
               (2.14) 

Sendo: 

         - Razão de libertação da energia elástica; 

         - Resistência à propagação da fratura; 

   - Trabalho das forças externas na placa. 

 

Assumindo que a energia necessária para produzir uma fratura é a mesma para cada 

incremento, isto é,   é constante. Assim, o critério de propagação acima pode ser expresso 

como      , onde     é a taxa de libertação de energia elástica crítica (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 – Relação entre o comprimento da fratura e a taxa de libertação de energia (Effting, 

2004) 

 

2.1.3.3 Efeito da Plasticidade 

 

Nos materiais reais, as tensões teoricamente previstas são muito elevadas nas vizinhanças da 

ponta ou raiz da fratura e excedem a tensão de escoamento            . Pode 

determinar-se a dimensão desta região plástica tendo como base a análise de tensões elásticas, 

onde a distribuição de tensões elásticas     em torno da fratura na direção y é dada por: 

Taxa de

Energia

comprimento da fratura

G = dU/da

G

a o

R = dW/dacrít .
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                  (2.15) 

Adotando esta tensão limitada pelo valor da tensão de escoamento   , tem-se: 

    
  

 

    
  (2.16) 

 

    
 

 
 
  

  
 
 

 (2.17) 

A representação do campo de tensões na frente da fratura pode ser observada na Figura 2.6, 

sendo que    é o raio onde as tensões se igualam a tensão de escoamento    e    é o raio da 

região de deformação plástica. 

 

 

Figura 2.6 – Representação da distribuição das tensões na frente da fenda (Effting, 2004) 

 

Na resolução de problemas reais, o parâmetro de comparação é o fator de intensidade de 

tensão   . Atualmente pode determinar-se    de várias formas como por exemplo através de 

soluções teóricas obtidas da Teoria da Elasticidade, através de métodos numéricos, de 

estimativa, por comparação ou ainda por métodos experimentais. 

Para se evitar um grande campo de tensões plásticas na frente da fenda, o que invalida os 

ensaios de obtenção do parâmetro    em laboratório, as normas preveem que a obtenção de 

provetes seja dependente do tipo de material a ser analisado. 
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De um modo geral, quanto menor o limite de carga,   , maior será o parâmetro   . Assim, em 

projetos que se apliquem a mecânica da fratura deverá ser analisada a capacidade de 

resistência de falha por fratura com a perda da resistência ao escoamento do componente. Na 

Figura 2.7 pode observar-se a influência do aumento do parâmetro     nas características do 

mecanismo de falha, passando de uma fratura frágil para uma fratura dúctil (Effting, 2004). 

 

Figura 2.7 – Variação do parâmetro KIC com o mecanismo de fratura (Effting, 2004) 

 

2.1.4 Mecânica de fratura não linear 

Quando comparado ao modelo elástico linear, os modelos não lineares fornecem dados mais 

próximos dos reais a nível do comportamento da mecânica de fratura de estruturas fraturadas, 

construídas de materiais de alta rigidez e baixa resistência. 

Normalmente, em parte ou em todo o componente, o material é solicitado acima da 

temperatura de transição dúctil-frágil, onde a resposta à fratura é essencialmente dúctil e o 

material é capaz de apresentar uma considerável deformação plástica (Figura 2.8). 

A mecânica de fratura não linear descreve melhor o comportamento dos materiais 

relativamente a mecânica de fratura elástica linear. Na mecânica de fratura não linear a força 

motriz da fratura é frequentemente expressa de duas formas: energia de rutura ou do integral 

J. 
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Figura 2.8 – Representação da distribuição das deformações na frente da fratura 

 

2.1.4.1 Metodologia da Curva R  

 

A “curva de resistência” à propagação da fratura ou “Curva R” utilizada para descrever a 

resistência à fratura, R, em função do desenvolvimento da fenda, pode ser apresentada através 

de dois métodos.  

O primeiro método tem em análise o Fator de Intensidade de Tensão,   . A curva de 

resistencia pode ser identificada em muitos materiais onde a fratura apresenta um 

comportamento elástico linear predominante. A norma ASTM E561 descreve o procedimento 

para determinar    em função do desenvolvimento da fratura. Contudo, a ASTM E399 (1990) 

não determina a espessura mínima requerida, podendo assim ser aplicada às placas planas 

finas (apropriadas somente quando a zona plástica é pequena comparada às dimensões do 

provete). A forma da Curva R depende dos mecanismos de fratura que relacionam o estado de 

tensão ao tipo de fratura (Griffth, 1920). 

A Figura 2.9 ilustrada uma Curva R típica num material com comportamento elástico linear 

predominante, onde o     ocorre no ponto tangente entre a força motriz e a Curva R. Este 

ponto de instabilidade não é uma propriedade do material. No entanto, como ponto de 

tangência depende da forma da curva da força motriz, sendo este gerido pela geometria de 
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fratura do corpo. Assim, o valor de     obtido em ensaios laboratoriais não é representativo 

de uma estrutura. 

 

Figura 2.9 – Curva R esquemática (Griffth, 1920) 

 

A segunda abordagem pode ser obtida pelo método da energia como é possível observar na 

Figura 2.10, onde R é a resistência ao crescimento da fratura (dW/da) e G é a taxa de 

libertação de energia de deformação (dU/da). 

 

Figura 2.10 – Relação entre o comprimento da fratura e a taxa de libertação de energia 

elástica (Griffth, 1920) 

 

 

Força

Motriz

a o a

KIC

R = KI

Taxa de

Energia

comprimento da fratura

G = dU/da

G

a o

R = dW/dacrít .



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Estado da Arte 

Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga  17 

2.1.4.2 Integral J  

 

O integral J foi desenvolvido para descrever as características de fratura de misturas 

betuminosas. Foi inicialmente desenvolvido por Rice (1968) para descrever a fratura de 

metais dúcteis. Rice, demonstrou que o integral de linha é independente do caminho de 

integração em torno da fratura (Figura 2.11) e caracteriza unicamente o grau de libertação de 

energia para um material com comportamento não linear. Hutchinson (1968), Rice e 

Rosengren (1968) também provaram que o integral J caracteriza exclusivamente o campo de 

tensão à frente da fratura de um material com comportamento não linear (Wagoner, 2006). 

 

Figura 2.11 – Representação de um caminho de integração (Effting, 2004) 

 

O integral J pode ser determinado num ponto distante da frente da fratura e as deformações 

sobre a frente da fratura podem ser deduzidas admitindo uma extensão do mecanismo de 

fratura associado com a fratura por fadiga elástica linear com o comportamento elasto-

plástico. 

            
   

  
 

 
   (2.18) 

Sendo:  

 W – Densidade de energia de deformação;  

 T – Vetor de tração perpendicular ao caminho de integração;  

 u – Vetor deslocamento;  

a

Y

T

X

G

ds

Fratura
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 r – Caminho de integração;  

 s – Comprimento de arco anti-horário em torno de Γ. 

 

O integral J constitui um parâmetro específico da mecânica de fratura que descreve 

adequadamente o campo de tensão e de deformação na raiz da fratura. Devido à 

impossibilidade de se avaliar analiticamente este integral, a forma usual de se obter esta 

avaliação é através de métodos baseados em modelação numérica, sendo mais frequente o uso 

do método dos elementos finitos (MEF). Aplicando o MEF, o integral J pode ser calculado 

para qualquer geometria de fratura e condição de carregamento. Entretanto, também é prática 

o uso de modelos simplificados que estabelecem um método de estimar o integral J 

representando estatisticamente as incertezas dos carregamentos, comprimento da fratura, e 

propriedades do material, e em métodos de confiabilidade. As fórmulas usuais nestes modelos 

consistem de equações fechadas do integral J em função do carregamento, do comprimento de 

fratura e propriedades dos materiais de uma estrutura. O uso destes métodos justifica-se pelo 

facto de não serem trabalhosos e consumirem menos tempo que os baseados na análise não 

linear pelo MEF. No entanto, devido a várias aproximações e/ou limitações dos métodos 

usados para estimar a integral J, torna-se necessário avaliar a precisão de tais modelos através 

de métodos mais precisos baseados em análises por MEF (Effting, 2004). 

O parâmetro J pode ser relacionado com o fator de intensidade,    pela 2.19. Esta relação é 

valida para material elástico linear: 

   
  

 

     (2.19) 

 Para o estado plano de tensão tem-se:  

 

      (2.20) 

 Para o estado plano de deformação, E’ é definido pela Equação 2.21: 

 

    
 

    
 (2.21) 

Em que   é o modulo de Young. 
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2.1.5 Utilização da mecânica da fratura nas misturas betuminosas 

Desde 1970 que a mecânica de fratura tem sido aplicada para avaliar a resistência à fratura de 

misturas betuminosas. O primeiro estudo para prever a vida à fadiga de pavimentos 

constituídos por camadas betuminosas foi realizado por Majidzadeh et al. (1971). O objetivo 

foi obter a taxa de crescimento da fratura pelo fator de intensidade de tensão, K, utilizando a 

Lei de Paris (Paris e Ergodan, 1963), definida pela Equação 2.22, 

 
  

  
     (2.22) 

Em que: 

 A e n – constantes do material; 

 K – fator de intensidade de tensão.  

 

A partir da Lei de Paris, a vida à fadiga pode ser expressa como: 

       
 

   

  

  
   (2.23) 

Onde:  

 NF – Número de ciclo até à rotura;  

 co – Falha inicial;  

 cf – Comprimento final da fratura. 

 

Abdulshafi (1983) utilizou o integral J para prever a vida útil à fadiga dos pavimentos. 

Conclui que são necessários dois ensaios diferentes, um inicial para avaliar a resistência à 

fadiga, através do ensaio de fadiga convencional e um segundo para avaliar a fase de 

propagação das fendas utilizando o ensaio com provete pré-fendilhado sob carregamento 

repetido. 

Abdulsahfi e Majidzadeh (1985) aplicaram o integral J a provetes em forma de disco para 

avaliar a resistência à fratura e fadiga das misturas betuminosas. Diversos fatores, tais como: 

o efeito da magnitude de carga, intervalo de aplicação de cargas, tempo entre cargas, 

condições de apoio e temperatura, foram incluídos no protocolo de ensaio. 
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Vários estudos também têm sido realizados para aplicar os princípios de mecânica de fratura 

em misturas betuminosas (Germann e Lytton, 1979; Hoyt et al. 1987). 

Ramsamooj et al. (1991) analisaram 46 misturas diferentes a temperaturas entre 16 e 35°C. 

Concluiu que a resistência à fadiga de algumas misturas betuminosas pode ser prevista a partir 

de ensaios simples de fratura. Kim et al. (1997) investigaram a tenacidade à fratura de 

misturas betuminosas a temperaturas de -5°C a - 30°C em 5 fases, com 2 agregados: granito e 

calcário. Os resultados permitiram concluir que a tenacidade aumentou para temperaturas de -

5 a -15°C, mas que diminuiu para temperaturas inferiores a -30°C. Foi ainda possível observar 

que as misturas com granito apresentaram maior resistência à fratura do que as misturas com 

calcário.  

Rodrigues (1991) estudou os mecanismos que levam à origem e propagação de fraturas em 

misturas betuminosas. Desenvolveu um modelo numérico para análise do ensaio de 

compressão axial de misturas betuminosas com pré-fratura no centro do provete obtendo a 

expressão matemática do KI que foi comparada com as expressões de Paris e com os 

parâmetros das curvas de fadiga usuais expressas por:       . Este modelo possibilitou 

empregar ensaios de fadiga mais simples para determinar parâmetros da mecânica de fratura 

de misturas betuminosas, definidos pela Lei de Paris. Determinou também fatores de 

calibração, a partir de análises em trechos experimentais. A Figura 2.12 exemplifica o 

esquema modelado por Rodrigues (1991). 

Os fatores de Intensidade de tensões, KI, KII e KIII, dependem das cargas e do corpo solicitado, 

sendo uma função      que depende da geometria do problema. Para distâncias radiais muito 

pequenas, as tensões de tração crescem muito e há plastificação do ponto. Dois modelos 

matemáticos da mecânica de fratura foram usados por Rodrigues (1991) para obter o fator de 

intensidade de tensões: 

 Jayawickrama e Lytton (1987): viga elástica apoiada sobre base e subleito 

representados pelo coeficiente de mola (k) e,  

 Folias (1970): espalhamento horizontal da fratura passante ao longo da superfície do 

pavimento.  
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Rodrigues (1991) a partir de resultados obtidos por outros investigadores, determinou 

expressões matemáticas, criando assim uma família de expressões que permitem antever o 

aparecimento da primeira fenda e prever a sua propagação. 

 

Figura 2.12 – Modelo desenvolvido por Rodrigues (1991) para previsão da evolução da fenda 

num provete cilíndrico  

 

Braz (1997) testou as proposições de Rodrigues (1991) utilizando tomografia nos provetes de 

misturas betuminosas submetidos a carregamentos repetidos e o cálculo direto do crescimento 

da fratura ao longo do ensaio. A tomografia permitiu observar que em muitos casos a fratura 

sofre desvios ao encontrar um agregado maior e até pode ter o seu crescimento interrompido, 

originando assim uma nova fratura com uma posição diferente que será então a responsável 

pela faturação geral do provete (Hirsch, 2009). 

As expressões seguintes foram obtidas por Braz (1997) para indicar as correlações entre os 

parâmetros da lei de Paris e os índices dos ensaios tradicionais de fadiga por compressão 

diametral, atualizadas em relação às de Rodrigues (1991): 

                          –           
             

  (2.24) 

                  –            (2.25) 

            –                 (2.26) 

Onde:  

   - Expoente da curva de fadiga tradicional;  

    - Resistência à tração da mistura betuminosa;  

        - Parâmetros da expressão de Paris. 
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Ainda que em muitas pesquisas prevaleça até ao presente o ensaio de flexão em viga - Single 

edge notched beam - SE(B) para determinar as propriedades de fratura, também podem ser 

usadas outras geometrias de provetes e de carga. Um dos ensaios utilizados é o de tração 

direta. Jacobs et al. (1996) usou o ensaio de tração direta numa amostra com dois entalhes 

para avaliar a propagação de fendas. Utilizou provetes de vigas retangulares com dimensões 

de 50 mm x 50 mm x 150 mm, com entalhe efetuado no ponto médio do provete. A 

profundidade do entalhe variou com a temperatura, sendo que entalhes mais profundos foram 

realizados para ensaios com temperaturas mais baixas. O ensaio foi efetuado com controlo de 

deslocamento às frequências de 2, 4 e 16 Hz. Os parâmetros medidos durante o ensaio foram: 

carga, deslocamento e abertura da fenda usando um clip-gage. A propagação da fenda foi 

modelada usando a Lei de Paris. Afirmam que o crescimento da fratura é um processo 

descontínuo, mas que o modelo de crescimento contínuo da fratura pode ser único. A melhor 

correlação foi obtida para misturas compostas por agregados miúdos. A partir de dados 

experimentais por regressão linear foram determinadas as constantes A e n, da Lei de Paris, 

pela seguinte expressão (Wagoner, 2006): 

             (2.27) 

 

A constante n pode ser estimada pela inclinação da curva de compliância e corrigida por um 

fator que depende da rigidez da mistura e do ligante (betume). Para esta estimativa, a 

constante A pode ser determinada a partir da resistência à tração direta da mistura, da energia 

de fratura e da rigidez da mistura. 

Diversos investigadores realizaram experiências para determinar as propriedades de misturas 

betuminosas à fadiga sob ação de cargas repetidas. Os ensaios de laboratório incluíam ensaios 

em viga simplesmente apoiada (ensaio de flexão em três pontos), realizados de forma cíclica 

(carregamento e descarregamento) e o comprimento da fratura foi medido indiretamente 

utilizando o método da compliância. Este método utiliza o inverso da inclinação no diagrama 

de tensão versus deformação. O fator de intensidade de tensão pode ser determinado 

experimentalmente usando o comprimento da fratura, a geometria da viga e a compliância. 

Foram usadas vigas de diversas dimensões e diferentes temperaturas (Wagoner, 2006). 
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Mobasher et al. (1997) usou ensaios de fratura para observar o efeito da borracha nas 

propriedades de fratura de misturas betuminosas. O método da compliância permitiu 

determinar o fator de intensidade de tensão e o deslocamento crítico da abertura da fenda. Os 

dois parâmetros foram úteis para comparar a resistência à fratura dos materiais. Além disso, a 

curva R foi determinada para cada mistura. A curva R foi definida como o aumento na 

tenacidade à fratura como uma função do comprimento da fratura devido a efeitos não 

lineares. Os ensaios foram realizados em vigas simplesmente apoiadas com iguais dimensões 

e submetidas a diferentes temperaturas. Verificaram diferenças no comportamento da 

tenacidade à fratura de misturas com ligante convencional e com ligante modificado com 

borracha. Os resultados mostraram que a mistura modificada com borracha apresenta um 

módulo de elasticidade menor, mas maior tenacidade do que a mistura com ligante 

convencional. 

Outras investigações com misturas modificadas demonstram a melhoria no desempenho 

dessas misturas com a adição de modificadores do ligante (Bhurke et al., 1997; Hossain et al., 

1999). Bhurke et al. (1997) usou um microscópio eletrónico (enviromental scaning electron 

microscope, ESEM) para observar diferenças no desenvolvimento da fratura de diferentes 

misturas betuminosas modificadas por polímeros. O principal objetivo da investigação foi 

comparar o efeito que os diferentes tipos de polímeros (SBS, SEBS, SBR e Elvaloy) exercem 

no início e propagação das fraturas. A tenacidade à fratura foi determinada utilizando o 

integral J. Um objetivo secundário consistiu em desenvolver um procedimento de ensaio 

padrão para determinar a tenacidade à fratura de misturas betuminosas. No ensaio foi utilizada 

uma viga de dimensões 50 mm x 50 mm x 200 mm e um vão livre de 175 mm com um único 

entalhe. Os ensaios foram realizados sob uma taxa de deformação constante de 1,27 mm/min. 

A morfologia de fratura das misturas betuminosas foi avaliada usando o ESEM. Cada 

polímero apresentou um efeito diferente na propagação da fratura. Os elastômeros (SBS, 

SEBS e SBR) permitiram maiores deformações e aberturas de fissuras, aumentando a coesão. 

Os polímeros SBS e o SEBS apresentaram desempenhos muito parecidos enquanto o 

polímero SBR diminuiu a rigidez do ligante e permitiu maior deformação antes da rutura. O 

polímero Elvaloy, que é um plastómero, apresenta morfologia diferente dos elastómeros, 

aumentou a rigidez e o pico de carga. No entanto, os deslocamentos diminuíram e o integral J 

não demonstrou nenhuma melhoria quando comparada com os elastómeros (Wagoner, 2006). 
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Hossain et al. (1999) analisou o teor ótimo de borracha moída para ligantes modificados. Um 

dos parâmetros escolhidos foi a energia de fratura determinada num ensaio de viga com um 

entalhe prévio. O ensaio de fratura foi realizado seguindo um procedimento definido pela 

“International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures” 

(Rilem, 1991). Os procedimentos de ensaios foram normalizados para determinar a energia de 

fratura comparada com a do betão de cimento. Os ensaios foram realizados com duas 

temperaturas diferentes. As misturas betuminosas com betume modificado com borracha 

apresentaram aumento de aproximadamente 50% na energia de fratura em comparação com 

misturas betuminosas convencionais. 

Na Universidade da Flórida desenvolveu-se uma lei de crescimento da fratura (Zhang et al., 

2001; Roque et al., 1999) utilizando a energia dissipada como o fator limite. A energia 

dissipada pode ser calculada utilizando a densidade de energia de fratura. 

Loureiro (2003) estudou a evolução do dano por fadiga em ensaios de compressão diametral 

com provetes de misturas betuminosas. Monteiro (2003) também utilizou a mecânica da 

fratura para interpretar os ensaios de fadiga de misturas betuminosas. Souza (2005) fez 

estudos de modelos viscoelásticos aplicáveis a misturas betuminosas, utilizando a teoria da 

mecânica da fratura (Hirsch, 2009). 

2.2 Ensaios de Fratura 

A resistência à fratura permite diferenciar misturas cuja vida em serviço possa estar 

comprometida pela fratura. Para avaliação das propriedades de fratura de misturas 

betuminosas são utilizados normalmente três ensaios, nomeadamente: ensaio de flexão em 

viga(a); ensaio de tração em disco (b) ensaio de flexão em provete semicircular (c), 

representados na Figura 2.13. Menos utilizado é o ensaio de tração direta (d), devido ao 

crescimento instantâneo da fratura o que dificulta o controlo da taxa de abertura da fenda 

(CMOD). 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

Figura 2.13 – Ensaios utilizados para avaliar as características de fratura de misturas 

betuminosas 

 

A especificação ASTM E399 foi usada como ponto de partida no desenvolvimento de uma 

configuração de provete para o ensaio de fratura em misturas betuminosas. As primeiras 

pesquisas para aplicação de conceitos de mecânica da fratura em misturas asfálticas foram 

realizadas com provetes em forma de viga com um único entalhe (Ensaio de flexão em viga) 

(Wagoner, 2006). 

Não existe um ensaio padrão para avaliação das propriedades de fratura de misturas 

betuminosas. Cada ensaio apresenta vantagens de desvantagens, como apresenta o Quadro 

2.1. 
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Quadro 2.1 – Comparação dos diferentes ensaios de fratura (Wagoner, 2006 e Marasteanu et 

al, 2007) 

Ensaios de Fratura Vantagens Desvantagens 

 

 Facilidade de extração do 

provete in situ; 

 Carregamento simples de 

flexão em três pontos. 

 

 Estado de tensão 

complexo; 

 Dimensão do provete. 

 

 

 Facilidade de extração do 

provete em campo; 

 Configuração do ensaio de 

fratura padrão. 

 

 Carregamento 

excêntrico; 

 Preparação dos 

provetes; 

 Desvio da fratura nos 

agregados. 

 

 

 Configuração de 

carregamento simples;  

 Flexibilidade para 

investigar outros 

parâmetros (efeito da 

dimensão do provete, 

variação do ponto de 

aplicação da carga e do 

entalhe); 

 Modo I de carregamento. 

 

 Dificuldade de 

obtenção os provetes 

em campo.  

 

 

 Estado Plano de tensão; 

 Modo I de carregamento. 

 Dificuldade de 

obtenção os provetes 

em campo; 

 Dificuldade de 

controlo da taxa de 

abertura da fenda 

(CMOD). 

 

 

O ensaio de flexão em viga é considerado como o mais promissor para avaliar as propriedades 

de fratura. Apresenta resultados de energia de fratura com boa repetibilidade, permite 

investigar vários modos de aplicações de carga e entalhe e proporciona uma propagação 

estável da fenda. 

A escolha do ensaio de fratura é habitualmente realizada função das disponibilidades de 

equipamentos de ensaio e da facilidade de implementação dos ensaios. Além disto, também 

influencia a escolha do ensaio de fratura as disponibilidades de modelação numérica 

necessárias à interpretação da energia fratura das misturas betuminosas e dos pavimentos. 
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De seguida, são descritos os ensaios utilizados para avaliar as propriedades de fratura de 

misturas betuminosas, que são objetos de estudo desta dissertação. 

2.2.1 Ensaio de flexão em viga 

2.2.1.1 Descrição do ensaio  

 

No ensaio de flexão em viga as amostras são ensaiadas por flexão em três pontos e a fratura 

após o seu início apresenta um crescimento estável. A dimensão do provete pode variar em 

laboratório para assegurar que os mecanismos de mecânica da fratura não sejam afetados em 

função do efeito escala. Esta configuração permite investigar vários modos de aplicações de 

carga e entalhe (fratura inicial) (Wagoner et al, 2005). 

A Figura 2.14 representa a configuração do provete, utilizado no ensaio de flexão em viga o 

qual tem um entalhe no ponto médio inferior da viga, sendo simetricamente apoiada sobre 

dois cilindros e carregada na face superior da viga. 

 

Figura 2.14 – Configuração do provete utilizada no ensaio de flexão em viga (Marasteanu, 

2007) 

 

A configuração da viga utilizado no ensaio de fratura permite ajustar facilmente o 

comprimento da viga o que garante uma maior participação da área da superfície fraturada 

possível e apresenta distribuição uniforme das tensões no ensaio de flexão em três pontos. 



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Estado da Arte 

 

28  Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga 

O comprimento da viga deve ser escolhido criteriosamente para assegurar que as propriedades 

relevantes de fratura possam ser determinadas. A área da seção transversal varia usualmente 

de 25 mm x 25 mm até 75 mm x 100 mm. As maiores dimensões visam assegurar maior área 

possível de fratura (Wagoner, 2006). Na Figura 2.15 é apresenta da geometria utilizada por 

Marasteanu et al. (2007). 

 

Figura 2.15 – Geometria típica utilizada no ensaio de flexão em viga (Marasteanu et al., 

2007). 

 

O entalhe realizado na parte inferior da viga geralmente é de 19 mm, resultando numa razão 

a/w de 0,19. Para ensaios com materiais metálicos, a relação a/w exigida é de 0,45 a 0,55 

(ASTM E399, 2002; ASTM E1820, 2002). No entanto, nas misturas betuminosas, os provetes 

com entalhe profundo podem apresentar resultados pouco desejados, nomeadamente início da 

fratura devido ao peso próprio, por isso o uso de relações menores.  

Para criar a fratura inicial no provete podem ser utilizados dois procedimentos: o primeiro 

consiste em inserir uma peça de metal no molde antes de preparar o provete, podendo este 

método afetar a compactação da mistura (alinhamento dos agregados, segregação da mistura, 

etc.); no segundo o entalhe é realizado mecanicamente através de um corte após a 

compactação. 

Rilem (1991) recomendou que a largura do entalhe deva levar em consideração a dimensão 

máxima do agregado (da), tendo proposto que a largura máxima do entalhe seja inferior a 

0,5da.  

O entalhe pode ser efetuado através de duas etapas: inicialmente utiliza-se uma serra com 

lâmina de largura igual a 5mm para cortar aproximadamente metade da profundidade 

1
0

0
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m
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1
9
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requerida; em seguida, aplica-se manualmente o restante do corte para atingir a largura final 

pretendida. A largura da lâmina de metal usada na segunda fase deve ser menor que 1 mm. A 

fratura inicial pode ser realizada através de uma única fase, em misturas com dimensão 

máxima do agregado de 4,75 mm, utilizando uma lâmina metálica de 1.5 mm de largura 

(Wagoner, 2006). 

A realização do ensaio de flexão em três pontos em vigas consiste em apoiar o provete sobre 

dois cilindros ou roletes. O método E399 Standard Test Method (2002) não é aplicável a 

misturas betuminosas, mas serve como referência para realizar a preparação do ensaio 

(fixação e carregamento). Uma viga de 100 mm de altura deve ser apoiada sobre roletes de 

25,4 mm de diâmetro distantes de 330 mm. Os roletes ficam livres para girar durante o ensaio, 

reduzindo o atrito. O ponto de aplicação do carregamento tem raio de 12,7 mm e pode girar na 

direção transversal para proporcionar condições de carregamento mais uniformes ao longo da 

largura da viga (Wagoner et al, 2005). 

A aplicação da carga pode ser realizada por uma prensa que possua um programa de aquisição 

de dados: carga aplicada, deslocamento da viga, deslocamento da abertura da fenda (crack 

mouth opening displacement, CMOD) e outros dados de instrumentação. Um clip-gage 

colado nas extremidades do entalhe deve ser usado para medir o CMOD. O ensaio deve ser 

realizado a temperatura controlada dentro de uma câmara capaz de manter a temperatura 

requerida (Wagoner et al, 2005).  

A temperatura de condicionamento do provete pode influenciar os resultados. Para evitar este 

inconveniente, o provete deve ser mantido a temperatura requerida durante no mínimo 3 horas 

antes da realização do ensaio. Este deve ser realizado a uma velocidade da abertura da fenda 

controlada pelo clip-on-gage até que a carga seja reduzida a 0,1 KN ou até que a viga seja 

completamente partida (Wagoner, 2006). 

Este método de ensaio assume que estão presentes as condições da mecânica de fratura linear 

elástica (Marasteanu et al, 2007). O fator de intensidade de tensão, K, é utilizado para 

caracterizar o campo de tensões na vizinhança da ponta da fratura. 

O fator de intensidade de tensão para o modo I de rotura, KI para o ensaio de flexão em viga 

apresentado na Figura 2.14 pode ser determinado a partir da seguinte Equação: 
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Onde:  

 P – carga;  

 B – espessura do provete;  

 W – largura do provete;  

 S – calibração do modelo;  

 a – comprimento da fratura inicial.  

 

O KIC é obtido se a carga crítica for aplicada na Equação 2.28. A precisão com que o KIC 

descreve o comportamento da fratura depende de quão adequadamente caracteriza a tensão e a 

deformação em torno da frente da fratura, considerando condições de MFEL. No entanto, em 

muitos materiais, forma-se uma zona coesiva à frente da ponta da fratura. Quando a área da 

zona coesiva é muito maior que a dimensão do provete, as condições do modelo MFEL não 

são válidas. Visando medir um valor de tenacidade estável e garantir a validade dos MFEL, 

três requisitos geométricos têm de ser cumpridos, além dos parâmetros já descritos 

(Marasteanu et al, 2007): 

       
   

   
 
 

 (2.30) 

       
   

   
 
 

 (2.31) 

      
 

 
      (2.32) 

Sendo: 

 ys – força 

 

2.2.1.2 Resultados típicos 

 

Lee e Hesp (1994) e Lee et al. (1995) foram os primeiros a utilizar a utilizar o ensaio de 

flexão em viga para determinar as propriedades de fratura de misturas betuminosas. 

Utilizaram um a viga 175 mm de comprimento, 12,5 mm de altura, 100 mm de espessura e 25 

mm de fenda. A viga foi produzida num molde de silicone e condicionada a uma temperatura 
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de -20°C por aproximadamente 12 horas antes do ensaio. Foi aplicada uma taxa constante de 

abertura de fratura (CMOD) de 0.01 mm/s. 

Os resultados dos ensaios com ligante betuminoso convencional e modificado revelaram que 

a adição de modificador aumenta a tenacidade à fratura de ligante betuminoso (Marasteanu et 

al, 2007). 

Hoare e Hesp (2000) também utilizaram a configuração o ensaio de flexão em viga para 

amostra de misturas betuminosas de diferentes dimensões. Eles mantiveram a relação a/w de 

0,2 e variaram a dimensão das vigas. Os resultados experimentais mostraram que não existem 

diferenças significativas nos valores de tenacidade à fratura encontrados entre vigas com 

dimensões diferentes.  

Olard e Di Benedetto (2004) estudaram o efeito da temperatura e da taxa de carregamento 

sobre a tenacidade à fratura e energia de fratura através do ensaio de flexão em viga de 

misturas betuminosas. Eles analisaram cinco misturas convencionais e modificados para uma 

taxa constante de abertura de fratura (CMOD) de 0.01 mm/s, 0.05 mm/s, 0.25 mm/s e 1 mm/s 

para temperaturas que variam entre -23°C a -4°C. Utilizaram provetes com a mesma 

dimensão que nos estudos anteriores e um entalhe inicial de 5 mm de comprimento. Seguiram 

de perto a norma ASTM para verificar a não-linearidade da curva de carga versus 

deslocamento. Utilizaram a Equação 2.33 para determinar tenacidade à fratura e mostraram 

que apenas poucas vigas tinham comportamento não-linear na faixa de temperatura avaliada. 

Eles desenvolveram a seguinte Equação para calcular a energia de fratura: 

     
 

   
 (2.33) 

Onde é   a energia do calibrador: 

   
 
  

  
 
 

 

 (2.34) 

Onde C é a o comprimento da viga. 

 

Os resultados indicaram que a resistência à fratura foi menos dependente da temperatura e 

taxa de carregamento que a energia de fratura. Os dados mostraram a provável existência de 
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um limite inferior para a energia de fratura, que foi alcançado no estado frágil da mistura 

betuminosa (Marasteanu et al, 2007). 

2.2.2 Ensaio de flexão em provete semicircular 

A utilização de provete semicircular para avaliação das propriedades de fratura das misturas 

betuminosas foi proposta por Chong e Kurrupu (1988). O provete utilizado no ensaio de 

flexão é um semidisco com um sulco de a-mm de comprimento, que faz um ângulo α com o 

eixo central do disco. A Figura 2.16 representa a configuração do ensaio.  

 

Figura 2.16 – Esquema do ensaio de flexão em provete semicircular (Marasteanu et al., 2007). 

 

Os valores de tenacidade à fratura obtidos por Chong e Kurrupu (1988) são similares aos 

valores determinados por outros investigadores para o mesmo material. A tenacidade à fratura 

medida com o ensaio SCB não depende do comprimento da fratura e da espessura do provete. 

Esta observação foi confirmada mais tarde por outros investigadores. 

O KI do provete SCB pode ser obtido através da seguinte expressão: 

                (2.35) 

 

Sendo:  

 D – diâmetro do provete;  

 B – espessura do provete;  
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   – força;  

 YI – fator de intensidade de tensão normalizada;  

 C – fator de correção em função de a/r. 

A variação do ângulo do entalhe, α permite avaliar o fator de intensidade de tensão do modo I, 

como também o fator de intensidade de tensão dos modos II e III, no ensaio de flexão em 

disco. O KI pode ser determinado se o angulo for igual a zero (Lim et al., 1993). 

 

2.2.2.1 Procedimento de ensaio 

 

Marasteanu et al (2007) recorreram a um sistema de ensaio servo-hidráulico com uma câmara 

climática para realizar o ensaio SCB. O provete foi apoiado simetricamente sobre dois 

cilindros (ou roletes) fixos e distanciados de 120 mm, tendo sido utilizado fitas de teflon para 

reduzir o atrito entre os dois cilindros e o provete. Estes autores utilizaram a mesma 

configuração de carga do ensaio de tração indireta (IDT) para carregar o provete semicircular. 

O deslocamento da carga foi medido utilizando um extensómetro montado verticalmente com 

38 mm ± 1 mm de comprimento de haste.  

O deslocamento da abertura da fenda (CMOD) foi registrado por um clip-on gage com 10 mm 

de abertura, colado na parte inferior do provete. Considerando-se o comportamento frágil de 

misturas betuminosas a baixas temperaturas, o CMOD é utilizado para manter a estabilidade 

do ensaio na região pós-pico. Foi aplicada uma taxa constante de abertura de fratura (CMOD) 

de 0,0005 mm/s, gerando um gráfico de carga versus abertura da fenda.  

Uma carga de contato com valor máximo de 0,3 kN deve ser aplicada antes do carregamento 

real para garantir a uniformidade de contato entre a placa e o ponto de carga. O ensaio é 

interrompido quando a carga atinge um valor de aproximadamente 0,5 kN, na região pós-pico. 

A Figura 2.17 representa uma configuração esquemática do ensaio. 
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Figura 2.17 – Esquema da configuração do ensaio SCB (Marasteanu et al., 2007). 

 

2.2.2.2 Resultados típicos 

 

Lim et al. (1994) investigaram a influência do comprimento do provete nesta configuração e 

verificaram que: 

 A tenacidade à fratura é independente da espessura do provete ao longo das condições 

testadas;  

 O diâmetro do provete e o comprimento do entalhe não exercem efeito significativo 

sobre a tenacidade à fratura aparente;  

 Os comprimentos de entalhes entre 3 mm e 80% do raio do SCB parecem prever 

valores válidos de KIC.  

 

Molenaar e Moleenar (2000) utilizaram o ensaio SCB para determinar as propriedades de 

fratura de misturas betuminosas. Avaliaram sete tipos de misturas betuminosas utilizando três 

diferentes dimensões, quatro temperaturas (25°C, 15°C, 0°C e -10°C) e três taxas de 

carregamento (0.005 mm/s, 0,05 mm/s e 0,5 mm/s). Seguiram o método descrito na ASTM 

E399-90 (ASTM, 1990) e determinaram a tenacidade à fratura. Verificaram a deformação 

plástica excessiva em altas temperaturas que ultrapassaram os limites utilizados no cálculo da 

tenacidade à fratura. Os dados mostraram que, para uma taxa de deformação de 0,05 mm/s, 

não se verificou deformação não-linear significativa antes de atingir o pico de carga, na 

maioria dos provetes. Os autores concluíram que: 
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 KI é praticamente independente do diâmetro do provete para taxa de deformação de 

0,05 mm/s se o diâmetro for superior a 220 mm; para taxa de deformação de 0,005 

mm/s o diâmetro deve ser superior a 150 mm;  

 A tenacidade à fratura aparente pode ser interpretada como uma resistência à tração 

para um provete com entalhe. Para temperaturas abaixo de 15°C, coeficiente de 

variação de tenacidade à fratura é de que cerca de metade da resistência à tração 

indireta. A capacidade do ensaio SCB como um ensaio de avaliação de tenacidade à 

fratura é satisfatória. 

Li et al. (2005) realizaram ensaios SCB em três misturas betuminosa utilizadas na pista 

experimental conhecida como MnROAD - Minnesota Road. Foram utilizados agregados de 

uma única pedreira, e três ligantes betuminosos diferentes (PG 58-28, PG 58-34 e PG 58-40). 

Os ensaios foram realizados a três temperaturas, -20°C e -30°C e -40°C, com taxa de 

carregamento controlada pelo clip-gage constante de 0,0005 mm/s. Tanto as tenacidades à 

fratura quanto a energia de fratura das misturas betuminosas foram determinadas 

experimentalmente a partir do gráfico de carga versus deslocamento (LLD). Os autores 

concluíram que: 

 A tenacidade à fratura e a energia de fratura podem ser usadas para diferenciar 

desempenho a baixa temperatura de misturas betuminosas. A energia de fratura é 

parâmetro melhor do que a tenacidade à fratura devido à menor dependência daquela 

em relação às condições de elasticidade linear e homogeneidade dos materiais 

testados;  

 Os dois parâmetros de fratura são dependentes da temperatura;  

 Quanto menor é a temperatura, menor é a energia de fratura, sendo o valor mínimo de 

energia de fratura alcançado quando a temperatura estiver abaixo da temperatura 

crítica do PG negativo correspondente ao da classificação do ligante empregado.  

2.2.3 Ensaio de tração em disco 

2.2.3.1 Descrição do ensaio  

 

O ensaio de flexão em disco permite determinar a energia de fratura de misturas betuminosas. 

Este ensaio foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Illinois para avaliar o 
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desempenho à fratura de misturas betuminosas, a partir de um ensaio básico para determinar a 

tenacidade à fratura de metais. O provete utilizado neste ensaio tem forma cilíndrica e é 

composto por um único entalhe, como se observa na Figura 2.18. A energia de fratura 

determinada a partir destes ensaios tem sido utilizada com sucesso em vários projetos para 

descrever a resistência à fratura de misturas betuminosas. 

 

Este ensaio foi incorporado à ASTM E399-90 e o procedimento proposto para determinar a 

energia de fratura em misturas betuminosa tornou-se efetivamente um método de ensaio. Foi 

apresentado pela primeira vez como especificação em 2007 pela ASTM D7313-07 (Standard 

Test Method for Determining Fracture Energy of Asphalt-Aggregate Mixtures Using the 

Disk-Shaped Compact Tension Geometry). 

Os provetes devem ser preparados conforme as dimensões e a configuração apresentada na 

especificação da ASTM D7313-07, exemplificada pela Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 – Dimensões e configuração do provete utilizado no ensaio de tração em disco 

misturas betuminosas (ASTM D 7313-07) 
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As dimensões apresentadas na Figura 2.18, com pequenas tolerâncias, devem ser respeitadas 

no fabrico e preparação dos provetes para a realização do ensaio de fratura. O mesmo se 

aplica a provetes extraídos em campo (ASTM D 7313-07). 

Na realização dos cortes para a fabricação dos provetes e a execução do entalhe, deve utilizar-

se um equipamento de corte que possua uma serra diamantada, com injeção de água, com o 

objetivo de minimizar os danos do manuseio e preparação das amostras. 

A preparação da face do provete, onde será colado o clip-gage, deve também ser realizada 

com a mesma tipologia de serra referida anteriormente e a superfície cortada deve estar a 

90±5° em relação ao entalhe. Os furos de carregamento devem ser produzidos a 90±5° em 

relação à face do provete. Após a preparação das amostras, as mesmas devem passar por uma 

fase de condicionamento, sendo colocadas numa câmara de temperatura controlada durante 2 

horas a 16 horas.  

O ensaio é realizado aplicando uma tensão de tração no provete através dos furos de 

carregamento e o deslocamento da abertura da fenda pode ser medido através de um clip-

gage. O ensaio é controlado através da velocidade de abertura da fenda com o auxílio do clip-

gage, devendo ser de 1,0 mm/min. 

Os provetes devem ser ensaiados numa prensa capaz de proporcionar um carregamento 

mínimo de 20 kN de tensão com a célula de carga com definição de pelo menos de 0,20 kN. O 

ensaio é finalizado quando o nível da carga pós-pico atingir um valor mínimo de 0,1 KN.  

2.2.3.2 Resultados típicos 

 

Wagoner et al (2005) modificaram a geometria da ASTM do provete em forma de disco 

movendo a localização dos furos de carregamento com o objetivo de reduzir as falhas nos 

furos de carga. Também definiram a espessura da amostra para 50 mm e comprimento do 

entalhe para 19 mm pretendendo maximizar a área de ligação. Foram analisados três 

temperaturas (-20, -10, 0C) e quatro cargas de diferente intensidade (10, 5, 1, 0.1 mm/min). 

Observaram que o aumento da temperatura aumenta a energia de fratura e como o aumento da 

taxa de carregamento diminui a energia de fratura.  
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Wagoner et al. (2005) constataram que esta geometria apresenta resultados satisfatórios para o 

estudo da resistência à fratura de misturas betuminosas, com dimensão máxima dos agregados 

entre 4,75 mm a 19,1 mm. 

Diversos investigadores realizaram ensaios utilizando a geometria em forma de disco (Disk-

Shaped), para amostras com diferentes dimensões, sendo testados provetes com 100, 150 e 

300 mm de diâmetro, além de exemplares com 450 mm. Neste estudo também foi analisada a 

espessura do provete, sendo realizados testes em amostras com 25, 50 e 75 mm de espessura. 

Outro facto relevante e levado em consideração nas várias análises realizadas foi à velocidade 

de carregamento, sendo analisadas velocidades de 0,1, 1, 5 e 10 mm/min, tendo concluído que 

o provete na forma de disco (Disk-Shaped) com 150 mm de diâmetro e 50 mm de espessura é 

o que melhor define a energia de fratura de misturas betuminosas e que a velocidade de 

carregamento adotada deve ser de 1,0 mm/min (Wagoner, 2006). 

 

2.2.4 Ensaio de tração direta em provete prismático 

2.2.4.1 Descrição do Ensaio 

 

O ensaio de tração direta é aplicado a provetes retangulares com dois entalhes para avaliação 

das características de fratura de misturas betuminosas. O ensaio é realizado com controlo do 

deslocamento através de um clip-gage. Este ensaio é pouco aplicado para caraterização das 

propriedades de fratura, dada a sua configuração provocar uma abertura instantânea da fenda 

o que dificulta o controlo do ensaio através da taxa de abertura da fenda.  

2.2.4.2 Resultados típicos  

 

Jacobs et al. (1996) utilizaram o ensaio de tração direta numa amostra com dois entalhes para 

avaliar a propagação de fissuras, recorrendo a provetes de vigas retangulares com dimensões 

de 50 mm x 50 mm x 150 mm, com entalhe efetuado no ponto médio da amostra. A 

profundidade do entalhe variou com a temperatura, sendo que entalhes mais profundo foram 

realizados para ensaios com temperaturas mais baixas. O ensaio foi efetuado com controlo de 

deslocamento às frequências de 2, 4 e 16 Hz. Os parâmetros medidos durante o ensaio foram: 

carga, deslocamento e abertura da fenda usando um clip. A propagação da fratura foi 
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modelada usando a Lei de Paris. Os autores afirmam que o crescimento da fratura é um 

processo descontínuo, mas que o modelo pode ser único, de crescimento contínuo da fratura. 

A melhor correlação foi obtida para misturas compostas por agregados miúdos. A partir de 

dados experimentais por regressão linear foram determinadas as constantes A e n, da Lei de 

Paris, pela seguinte expressão: 

             (2.36) 

A constante n pode ser estimada pela inclinação da curva de compliância e corrigida por um 

fator que depende da rigidez da mistura e do ligante (betume). Para esta estimativa, a 

constante A pode ser determinada a partir da resistência à tração direta da mistura, da energia 

de fratura e da rigidez da mistura. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas misturas betuminosas convencionais e 

modificas com fibras representativas da camada de desgaste, ligação e base de pavimentos 

flexíveis. Neste capítulo faz-se uma descrição do processo de produção destas misturas e das 

propriedades dos materiais utilizados, nomeadamente: agregados, betume e fibras, bem como 

das próprias misturas. Os provetes utilizados nos ensaios foram extraídos de lajes produzidas 

em laboratório.  

Neste capítulo faz-se também a descrição dos ensaios de fratura desenvolvidos, 

designadamente: ensaio de flexão em provete semicircular; ensaio de flexão em viga; ensaio 

de tração em disco e ensaio de tração direta em provete prismático, utilizados na caraterização 

das propriedades de fratura das misturas betuminosas. Estes ensaios foram realizados em 

equipamentos servo-hidráulicos. A carga, a abertura da fenda e a temperatura de ensaio foram 

registrados por um sistema de aquisição de dados. 

3.1 Materiais utilizados 

Este trabalho visa inicialmente a implementação laboratorial de ensaios de fratura referidos 

anteriormente e posteriormente a avaliação da sua aplicabilidade na caraterização das 

propriedades de fratura das misturas. Para tal foram utilizadas seis misturas betuminosas, 

sendo três misturas convencionais definidas na normalização nacional, nomeadamente: AC14 

(BB), AC16 (MBD) e AC20 (MB) e três modificadas com fibras recicladas de pneus usados, 

designadas de: B6.0F1.5(35/50); B6.5F1.5(35/50); B7.0F1.5(35/50), sendo que B representa a 

percentagem de betume e F a percentagem de fibras utilizada, seguindo-se a designação do 

ligante. 

3.1.1 Agregados 

Para a definição da curva granulométrica dos agregados das misturas betuminosas foram 

utilizados frações de agregados distintos, tendo em atenção os requisitos dos fusos 

granulométricos definidos pelo caderno de encargos da Estradas de Portugal. Para isto 

determinou-se as proporções dos materiais granulares a utilizar, através de um programa de 



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Materiais e Métodos 

Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga  41 

cálculo automático, de modo a obter a mistura de agregados que se ajusta ao fuso 

especificado. 

Os Quadro 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam os fusos especificados e o estudo da formulação das 

misturas e as Figura 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam a curva granulométrica resultante e o limite 

superior e inferior do fuso das misturas. 

Quadro 3.1 – Estudo granulométrico da mistura AC14 

Abertura 

(mm) 

Brita 

6/14 

Brita 

4/10 

Brita 

4/6 
Pó 0/4 

Filer 

comercial 
AC14 

AC14 

Mín. Máx. 

48,0% 3,0% 10,0% 35,5% 3,5% 100,0%     

25,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     

22,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     

20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5     

14,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 90,0 100,0 

12,5 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5     

10,0 40,0 97,0 100,0 100,0 100,0 71,1 67,0 77,0 

8,0 16,0 78,0 99,9 100,0 100,0 59,0     

6,3 6,0 34,0 95,8 100,0 100,0 52,5     

5,6 4,0 15,0 70,3 100,0 100,0 48,4     

4,0 2,0 4,0 10,5 94,0 100,0 39,0 40,0 52,0 

2,0 2,0 2,0 3,9 73,0 100,0 30,8 25,0 40,0 

1,6 1,0 2,0 3,5 66,0 100,0 27,8     

1,0 1,0 2,0 3,1 55,0 100,0 23,9     

0,5 1,0 2,0 2,7 39,0 100,0 18,2 11,0 19,0 

0,3 1,0 1,0 2,3 27,0 100,0 13,8     

0,1 1,0 1,0 1,9 17,0 100,0 10,2 6,0 11,0 

0,1 0,0 1,0 1,3 11,0 99,9 7,6 5,0 8,0 

Resto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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Figura 3.1 – Curva granulométrica da mistura AC14 

Quadro 3.2 – Estudo granulométrico da mistura AC16  

Abertura 

(mm) 

Brita 

14/20 

Brita 

6/14 

Brita 

4/10 

Brita 

4/6 
Pó 0/4 

Filer 

comercial 
AC16  

AC16  

Mín. Máx. 

11,0% 30,0% 7,0% 9,0% 40,0% 3,0% 100,0%     

31,500 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0     

20,000 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 

16,000 48,86 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 90,00 100,00 

14,000 21,48 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,5     

12,500 9,54 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,3     

10,000 1,91 62,0 97,0 100,0 100,0 100,0 77,6 63,00 83,00 

6,300 0,97 12,0 34,0 98,0 100,0 100,0 57,9     

4,000 0,90 3,0 4,0 12,0 91,0 100,0 41,8 39,00 57,00 

2,000 0,89 1,0 2,0 4,0 71,0 100,0 32,3 27,00 41,00 

0,500 0,85 1,0 2,0 2,0 38,0 100,0 18,9 11,00 23,00 

0,125 0,64 1,0 1,0 2,0 17,0 100,0 10,4 7,00 12,00 

0,063 0,47 1,0 1,0 1,0 11,0 99,9 7,9 5,00 9,00 

Resto 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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Figura 3.2 – Curva granulométrica da mistura AC16  

Quadro 3.3 – Estudo granulométrico da mistura AC20  

Abertura 

(mm) 

Brita 

16/32 

Brita 

14/20 

Brita 

6/14 

Brita 

4/10 
Pó 0/4 

Filer 

comercial 
AC20  

AC20  % 

Mín. Máx. 

6,3% 29,0% 11,0% 16,0% 35,0% 2,7% 100,0%     

40,000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     

31,500 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 

20,000 45,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 90,0 100,0 

16,000 9,9 48,9 100,0 100,0 100,0 100,0 79,5     

14,000 5,2 21,5 97,0 100,0 100,0 100,0 70,9     

12,500 4,3 9,5 91,0 100,0 100,0 100,0 66,7 57,0 86,0 

10,000 3,4 1,9 62,0 97,0 100,0 100,0 60,8     

6,300 2,5 1,0 12,0 34,0 100,0 100,0 44,9     

4,000 2,3 0,9 3,0 4,0 91,0 100,0 35,9 34,0 49,0 

2,000 2,1 0,9 1,0 2,0 71,0 100,0 28,4 26,0 41,0 

0,500 1,7 0,8 1,0 2,0 38,0 100,0 16,8 12,0 26,0 

0,125 0,8 0,6 1,0 1,0 17,0 100,0 9,1 4,0 14,0 

0,063 0,3 0,5 1,0 1,0 11,0 99,9 7,0 2,0 7,0 

Resto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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Figura 3.3 – Curva granulométrica da mistura AC20 (MB) 

 

Para as misturas modificas com incorporação de fibras utilizou-se a composição de uma 

mistura convencional, a AC14, com a 6.0, 6.5 e 7.0% de betume e 1.5% de fibras, com as 

seguintes designações: B6.0F1.5, B6.5F1.5 e B7.0F1.5. Estas misturas foram obtidas no 

estudo desenvolvido por Ferreira (2012) sobre incorporação de fibras da reciclagem de pneus 

usados em misturas betuminosas. 

3.1.2 Betume 

As misturas betuminosas utilizadas neste estudo foram produzidas com o betume 

convencional do tipo 35/50. A Norma Europeia EN 12591 especifica as propriedades e os 

respetivos métodos de ensaios necessários para caraterização deste tipo de betume. As 

propriedades deste ligante são apresentadas no Quadro 3.4. 
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Quadro 3.4 – Caraterização do ligante utilizado para produção das misturas betuminosas 

 

3.1.3 Fibras 

As fibras têxteis utilizadas são provenientes da reciclagem de pneus usados, de um único 

fornecedor, as quais contêm uma percentagem residual de borracha e aço, o que faz com que 

o agente modificador da mistura não seja apenas as fibras mas também a borracha de pneu. 

Como se pode observar na Figura 3.4, as fibras utilizadas são constituídas por pequenos 

filamentos de configuração longitudinal irregular cuja secção transversal é extremamente 

pequena. Pode ainda visualizar-se uma pequena quantidade de borracha, na forma de grãos de 

pequenas dimensões e pequenos filamentos de aço. 

Estas fibras resultaram da reciclagem de pneus através do processo de trituração mecânica à 

temperatura ambiente, sendo apresentadas na Quadro 3.5 as propriedades das fibras utilizadas.  

 

Norma Propriedade Unidade Resultado 

EN 1426 Penetração com agulha (25ºC, 100gr, 5 seg) 0.1 mm 39 

EN 1427 Temperatura de Amolecimento (Anel e Bola) ºC 63,8 

EN 13880-3 Resiliência % 100 
ASTM 

D2196 
Viscosidade aparente com Brookfield (175ºC, 

spindle 3, 20 rpm) cP 
- 

EN 13302 
Viscosidade aparente com Brookfield (175ºC, 

spindle 27, 20 rpm) cP 
- 

EN 12607-1 
Determinação da resistência ao endurecimento 

de betumes, RTFOT     

  

  

Penetração Conservada % 74 

  

  

Aumento da temperatura de amolecimento ºC 16 

  

  

Variação de massa % -0,27 
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Figura 3.4 – Aspeto as fibras incorporadas nas misturas  

Quadro 3.5 – Características das fibras  

Propriedades Unidade Valores 

Comprimento máximo mm Não determinado 

Diâmetro mm 14.3 

Nº de fibras por gramas uni Não determinado 

Seção tipo Redonda 

Densidade g/cm
3 1.1 

Módulo N/mm
2 Não determinado 

Tenacidade N/mm
2 Não determinado 

Humidade máxima % 2 

Amolecimento °C Não determinado 

Percentagem de borracha % Não determinado 

Percentagem fibras metálicas % Não determinado 

 

3.1.4 Misturas betuminosas 

Com o objetivo de obter provetes com características semelhantes, os agregados utilizados na 

produção das misturas betuminosas foram condicionados a uma temperatura de 180 °C 

durante um período de aproximadamente 24 horas antes da sua produção e o betume foi 

aquecido a uma temperatura de 160 °C. As misturas foram produzidas em laboratório, com 

recurso a misturadora apresentada na Figura 3.5. O tempo de amassadura foi o necessário para 

que o betume envolvesse toda a superfície do agregado, criando uma fina pelicula, neste caso 

na ordem de 45 segundos.  

Na produção das misturas modificadas, a adição de fibras foi realizada à temperatura 

ambiente após a mistura dos agregados e antes da adição do betume, de modo a fazer uma 

pré-mistura das fibras com os agregados.  
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Para produção das lajes foi utilizado um molde com 70 cm de comprimento, 50 cm de largura 

e 7 cm de espessura. As misturas foram compactadas a uma temperatura de aproximadamente 

140 °C com um cilindro de rasto liso ilustrado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.5 – Misturadora utilizada para produção das misturas 

 

 

Figura 3.6 – Cilindro de rasto liso utilizado para compactação das misturas betuminosas  

 

De modo a determinar a porosidade dos provetes utilizados na caraterização das propriedades 

de fratura das misturas betuminosas, produziu-se uma quantidade adicional de dois 

quilogramas para determinação da baridade máxima teórica segundo a norma europeia EN 

12697-5 (Procedimento de ensaio A - Volumétrico). A baridade aparente dos provetes foi 
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determinada segundo a norma europeia EN 12697-6 (Procedimento de ensaio A - 

Volumétrico).  

Foram produzidas duas lajes por mistura de forma a obter os provetes necessários ao 

desenvolvimento dos ensaios em estudo e avaliação das propriedades de fratura, originando 

um total de doze lajes. Os resultados médios das características destas lajes são apresentados 

no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 - Características das lajes fabricadas 

Misturas 

Baridade máxima teórica 

Média 

(kg/m
3
) 

Baridade 

aparente 

média (kg/m
3
) 

Porosidade 

média (%) 

Percentagem de 

betume média 

(%) 

AC14 (BB) 2456.8 2422.2 1.4 5 

AC16 (MBD) 2451.2 2413.5 1.5 4.9 

AC20 (MB) 2460.6 2442.2 0.8 4.9 

B6.0F1.5 2344.2 2334.5 0.4 6 

B6.5F1.5 2347.5 2334.3 0.6 6.5 

B7.0F1.5 2336.2 2327.8 0.4 7 

 

 

3.2 Métodos de ensaio 

No presente estudo foram aplicados quadro métodos de ensaio, designadamente: ensaio de 

tração em disco; ensaio de flexão em viga; ensaio de flexão em provete semicircular e ensaio 

de tração direta em provete prismático. De seguida faz-se uma descrição da preparação dos 

provetes e do desenvolvimento dos ensaios referidos. 

3.2.1 Ensaio de tração em disco 

Para realização deste ensaio de fratura foi necessário desenvolver uma configuração de 

carregamento tendo em atenção a especificação ASTM D7313 e os procedimentos para 

preparação dos provetes visto que a norma não é explícita neste aspeto. A norma recomenda a 

utilização de um clip-gage para o controle da taxa de abertura da fenda (CMOD), tendo-se 

neste caso utilizado um LVDT (Linear Variable Diferencial Transducers).  
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3.2.1.1 Preparação dos provetes 

 

Os provetes necessários a realização deste ensaio foram extraídos de lajes com 7 cm de 

espessura, os quais foram faceados de ambos os lados de modo a obter carotes com 50 ± 5 

mm de espessura. A preparação destes provetes consiste na realização dos furos de 

carregamento, na realização da pré-fratura e no faceamento que permite a fixação do LVDT, 

tendo em atenção as dimensões estipuladas pela especificação, e apresentadas na Figura 3.7. 

Esta tarefa assume importância primordial uma vez que a furação do provete, bem como a 

realização do sulco deve ser realizada garantindo a perpendicularidade em relação às faces do 

provete. 

Durante o processo de preparação do provete utilizou-se equipamentos de corte fabricados 

com diamantes e injeção constante de água, com o objetivo de diminuir os danos no material 

seguindo desta forma as recomendações da norma. 

 

Figura 3.7 – Dimensões e configuração do provete utilizado no ensaio de tração em disco 

(ASTM D 7313) 

 

Para obter os provetes com dimensões idênticas e que cumprem os parâmetros definidos pela 

normalização, nomeadamente: a posição dos furos de carregamento; do entalhe e do 

faceamento para fixação do LVDT, foi desenvolvido um molde com a configuração e 

dimensões descritas na norma, como ilustra a Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Molde utilizado para realização dos cortes 

 

Os furos foram efetuados com recurso a uma broca com um diâmetro externo de 25 mm 

permitindo assim obter furos de carregamento com as dimensões estipuladas. Para execução 

dos furos foi instalada uma torre que permitiu manter a broca a 90 ± 5 à face do provete. Este 

processo é apresentado na Figura 3.9. 

  

Figura 3.9 – Execução dos furos de carregamento 

 

Após a realização dos furos, e ainda com o molde colado ao provete, foi efetuado o entalhe 

com uma serra diamantada que permitiu obter uma espessura de 3 mm. De seguida, fez-se o 

faceamento para fixar o LVDT. Para facilitar a observação da propagação da fratura, os 

provetes foram pintados com tinta branca, na área espectável de fratura. 

Os processos aqui descritos permitiram garantir todos os requisitos descritos pela 

especificação ASTM D 7313. 
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O Quadro 3.7 apresenta as dimensões definidas para os provetes utilizados no ensaio de tração 

em disco e a Figura 3.10 a nomenclatura utilizada. É de salientar que os provetes que não 

respeitaram estas dimensões foram descartados. 

Quadro 3.7 – Dimensões dos provetes utilizados no ensaio de flexão em disco 

Dimensões dos provetes (mm) 

D  150 ± 10 

B  50 ± 5 

w  110 ± 2.5 

a  27.5 ± 2.5 

d  25 ± 2.5 

  25 ± 1 

c  35 ± 2.5 

 

 

Figura 3.10 – Dimensões dos provetes utilizados nos ensaios de flexão em disco 

 

3.2.1.2 Descrição do ensaio 

 

O ensaio é realizado aplicando uma tensão de tração no provete através dos furos de 

carregamento e o deslocamento da abertura da fenda foi medido com o auxílio de um LVDT.  
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Estes ensaios de fratura foram realizados num equipamento servo-hidráulico (CS-7800), 

apresentado na Figura 3.11, utilizado normalmente para realização de ensaio de fadiga, 

composta por um atuador de capacidade de 25 kN, um LVDT com um curso de 1 mm e por 

um câmara que permite o controlo de temperatura entre -20 °C e 70 °C. Para implementação 

do ensaio de flexão em disco foi necessário:   

1. Retirar módulo de fadiga; 

2. Adicionar amarras de carregamento; 

3. Adicionar LVDT com um curso de 40 mm, para controlo da taxa de abertura da fenda 

(CMOD), apresentado na Figura 3.12. 

 

Figura 3.11 – Equipamento servo-hidráulico para realização dos ensaios de fratura 

 

Figura 3.12 – LVDT empregue no ensaio de tração em disco 

 

Para execução dos ensaios de fratura a norma ASTM D7313 recomenda o desenvolvimento 

de duas amarras que permitem a fixação do provete na prensa de carregamento, de acordo 

com o equipamento a ser utlizado. Tendo em atenção a prensa disponível para a realização 

dos ensaios foram adaptadas e fabricadas as amarras desenvolvidas na pesquisa realizada por 
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Hirsch (2009). A Figura 3.13 apresenta as amarras e os pinos fabricados para realização dos 

ensaios de fratura. 

  

 

Figura 3.13 – Amarras e pinos desenvolvidos 

 

Antes da realização dos ensaios a 20 °C os provetes foram mantidos numa estufa durante um 

período de 2 horas a 16 horas. Após o condicionamento, o provete foi introduzido no 

dispositivo de carregamento e de seguida foi fixado o LVDT. A Figura 3.14 representa a 

configuração do ensaio. 

   

Figura 3.14 – Ensaio de tração em disco 
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Antes do início do ensaio é aplicada uma pequena carga de assentamento não superior a 0.2 

kN que permite o ajuste do provete nas amarras de carregamento. O controlo do ensaio é 

realizado através de uma taxa de abertura constante da fenda de 1.02 mm/min, com o auxílio 

de um LVDT. Este termina quando a abertura da fenda for de aproximadamente 18 mm. 

3.2.2 Ensaio de flexão em viga 

O ensaio de flexão em viga é considerado como sendo um dos mais promissores ensaios para 

avaliação das propriedades de fratura de misturas betuminosas. É um ensaio simples de flexão 

em três pontos que proporciona uma propagação estável da fratura. A especificação ASTM 

E399 não é aplicada a misturas betuminosas mas serve como referência para preparação do 

ensaio, nomeadamente em termos de fixação e carregamento. De seguida faz-se uma 

descrição dos materiais utilizados e do desenvolvimento deste ensaio. 

3.2.2.1 Preparação dos provetes 

 

Os provetes utilizados neste ensaio foram obtidos de lajes, tendo-se para tal utilizado a mesma 

tipologia de serragem referida anteriormente e injeção constante de água para diminuir os 

danos na preparação das vigas. 

 

Como referido anteriormente, o comprimento da viga deve ser escolhido criteriosamente para 

assegurar que as propriedades relevantes de fratura possam ser determinadas. A área da seção 

transversal varia de 25 mm x 25 mm até 75 mm x 100 mm. Tendo em atenção este aspeto, 

para realização deste ensaio foram utilizadas vigas com 250 mm de comprimento, com uma 

secção transversal igual à utilizada nos ensaios de fadiga por flexão em 4 pontos, ou seja, de 

51 mm x 63 mm. Para criar o entalhe de 20 mm realizado no ponto medio inferior da viga foi 

utilizada uma serra diamantada que permitiu obter uma fenda com 3 mm de espessura. A 

Figura 3.15 apresenta as dimensões dos provetes utilizados. 
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Figura 3.15 – Dimensões dos provetes no ensaio de flexão em viga 

 

3.2.2.2 Descrição do ensaio 

 

O procedimento de ensaio desenvolvido neste trabalho baseou-se nas informações obtidas na 

revisão bibliográfica. Estes ensaios foram realizados no equipamento servo-hidráulico (CS 

7800) descrito anteriormente, apresentado na Figura 3.11. O módulo de fadiga foi substituído 

por um sistema de apoios, ilustrado na Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 – Sistema de apoio para o ensaio de flexão em viga 

 

Neste ensaio de flexão em três pontos a viga é simplesmente apoiada sobre dois cilindros ou 

roletes de 15 mm de diâmetro e distanciados de 200 mm, com liberdade de rotação durante o 

ensaio. Utilizou-se uma massa lubrificante para diminuir o atrito entre o provete e os roletes. 

A carga é aplicada na face superior da viga tendo o ponto de carregamento um diâmetro de 11 

mm. 

 

Figura 3.17 – Esquema da configuração de ensaio de flexão em viga 
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O ensaio foi realizado com controlo da taxa de abertura de fenda (CMOD), efetuado através 

de um LVDT de curso de 10 mm ilustrado na Figura 3.18, colado nas extremidades do entalhe 

e a temperatura controlada. Antes da realização do ensaio foi aplicada uma pequena força 

inferior a 0,2 kN para garantir uniformidade de contacto entre o ponto de carga e a prensa. O 

ensaio termina quando a abertura da fenda for de aproximadamente 4 mm.  

 

 

Figura 3.18 – LVDT utilizado no ensaio de flexão em viga e em provete semicircular 

 

A velocidade de abertura da fenda utilizada foi de 0.7mm/min, valor obtido através de ensaios 

preliminares realizados a diferentes misturas betuminosas e a várias temperaturas, que 

permitiram obter resultados satisfatórios na investigação desenvolvida por Wagoner (2006). 

 

Os provetes foram mantidos a temperatura requerida durante um período mínimo de duas 

horas antes da realização do ensaio. Estes foram pintados com uma tinta branca na área de 

propagação da fratura, com o objetivo de melhorar a sua visualização. Para garantir a fixação 

correta no sistema de apoio os provetes foram marcados nos pontos de apoio e carregamento. 

 

  

Figura 3.19 – Ensaio de flexão em viga 
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3.2.3 Ensaio de flexão em provete semicircular 

O ensaio de flexão em provete semicircular também é um ensaio simples de flexão em três 

pontos. O procedimento de ensaio é similar ao ensaio de flexão em viga. Neste ensaio um 

disco semicircular é simplesmente apoiado sobre dois roletes. Este ensaio e o de flexão em 

viga permitem estudar os modus I, II e III de rotura variando a ângulo do entalhe. 

3.2.3.1 Preparação dos provetes 

 

O carotes de 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura foram faceados de ambos os lados de 

forma a obter provetes com 50±5 mm de espessura. É possível obter dois provetes com 

características idênticas a partir de um carote, cortando-o ao meio, obtendo assim um disco 

semicircular. Por último é realizado um entalhe a 90º no ponto medio da base do semicírculo 

com 3 mm de espessura. As dimensões dos provetes utilizados são apresentadas na Figura 

3.20.  

 

Figura 3.20 – Dimensões dos provetes utilizado no ensaio de flexão em provete semicircular 

 

Os provetes foram igualmente pintados com tinta branca na área de propagação da fratura e 

marcados nos pontos de apoio e no ponto de carregamento. 

3.2.3.2 Descrição do ensaio 

 

A configuração do ensaio é representado na Figura 3.21. O provete semicircular é 

simetricamente apoiado sobre dois cilindros, distanciados de 120 mm. A carga é aplicada no 

ponto medio superior do provete. Este ensaio foi também realizado na máquina de fadiga CS 

7800 apresentada na Figura 3.11, sendo o módulo de fadiga substituído por um sistema de 

apoios, apresentado na Figura 3.22. 
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Figura 3.21 – Esquema da configuração do ensaio 

 

 

Figura 3.22 – Sistema de apoios utilizado no ensaio de flexão em provete semicircular 

 

Para o controle da taxa de abertura da fenda foi utilizado um LVDT com um curso de 10 mm, 

apresentada na Figura 3.18, colado nas extremidades do entalhe. O ensaio foi realizado a uma 

velocidade de abertura da fenda de 0,7 mm/min. 

Os provetes foram condicionados à temperatura requerida durante um período mínimo de 2 

horas. Antes do carregamento inicial foi aplicada uma pequena carga, que como referido 

anteriormente tem como objetivo garantir a uniformidade de contacto entre o ponto de carga e 

a prensa. O ensaio termina quando a abertura da fenda atinge um valor de aproximadamente 6 

mm. A configuração do ensaio é ilustrada na Figura 3.23. 

 

120 mm
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Figura 3.23 – Ensaio de flexão em provete semicircular 

 

3.2.4 Tração direta em provete prismático 

Neste ensaio de fratura o provete com dois entalhes é testado em tração direta. Esta 

configuração de ensaio permite simular a existência de fratura na superfície e na base da 

camada betuminosa. Durante o ensaio verifica-se a propagação instantânea da fratura, o que 

dificulta o controlo da velocidade de abertura de fratura (CMOD), o que torna este ensaio 

pouco usual. 

3.2.4.1 Preparação dos provetes 

 

Os provetes retangulares com dimensões de 50 mm x 50 mm x 100 mm foram cortados de 

lajes, processo similar ao efetuado na preparação dos provetes utilizados nos outros ensaios de 

fratura descritos. Foram realizados dois entalhes de 10 mm de profundidade e 3 mm de 

espessura no ponto médio do provete. Após a realização dos cortes os provetes foram também 

pintados de branco na área de propagação da fratura, com o objetivo de facilitar a sua 

visualização. A Figura 3.24 ilustra a configuração e dimensões do provete. 

 

Figura 3.24 – Dimensões dos provetes utilizados nos ensaios de tração direta em provete 

prismático  
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3.2.4.2 Descrição do ensaio 

 

Estes ensaios de tração direta foram realizados no equipamento servo-hidráulico CS 74005 

ilustrado na Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 – Equipamento servo-hidráulico para o ensaio de tração direta em provete 

prismático  

 

Após o condicionamento, durante um período mínimo de duas horas, o provete foi colado aos 

pratos que permitem a ligação à máquina de ensaios. Foram utilizados dois LVDT, colados 

nas extremidades dos entalhes. O LVDT utilizado para efetuar o controlo da taxa de abertura 

de fratura tem um curso de 5 mm e o segundo LVDT tem um curso de 2 mm.  

Para determinar a velocidade de abertura de fenda foram realizados vários ensaios 

preliminares, tendo-se concluído que uma velocidade de 0.5 mm/min permitiu obter 

resultados satisfatórios. Este ensaio demora em média 3 minutos e termina com a rotura 

instantânea do provete. A configuração do ensaio é apresentada na Figura 3.26. 
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Figura 3.26 – Ensaio de tração direta em provete prismático  

 

3.2.5 Protocolo dos ensaios de fratura 

Tendo em atenção o que foi descrito neste capítulo, desde a preparação das misturas à 

realização dos ensaios, elaborou-se o protocolo dos ensaios desenvolvidos que serão expostos 

seguidamente. 

3.2.5.1 Protocolo do ensaio de tração em disco 

 

1. Produção das misturas betuminosas de onde vão ser extraídos os provetes; 

2. Produção dos provetes de ensaio, de modo a possuírem 50 ± 5 mm de espessura, 

preferencialmente pela produção de lajes com aproximadamente 70 mm de espessura; 

3. Preparação dos provetes, nomeadamente: realização do sulco e dos furos de 

carregamento, a 90 ± 5º em relação a face do provete, sendo que a sua posição não 

deve deferir mais do que 5 mm das posições especificadas. Por último pintura do 

provete com tinta branca na área espectável de propagação da fratura de modo a 

melhorar a sua observação; 

4. Condicionamento dos provetes à temperatura do ensaio durante um período mínimo 

de duas horas antes da realização do ensaio; 

5. Colagem das peças que permitem a fixação do LVDT; 

6. Fixação do provete nas amarras de carregamento; 

7. Aplicação de uma carga inferior a 0,2 kN para ajustar o provete nas amarras; 
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8. Realização do ensaio com controlo da velocidade de abertura da fenda de 1.02 

mm/min, controlada através do LVDT; 

9. Término do ensaio quando a abertura da fenda for de aproximadamente 18 mm; 

10. Analise dos resultados de acordo com o procedimento definido na norma aplicável. 

3.2.5.2 Protocolo de ensaio de flexão em três pontos 

 

O ensaio de flexão em viga e em provete semicircular são ensaios de flexão em três pontos, 

diferindo apenas na configuração do provete. 

1. Produção das misturas betuminosas; 

2. Produção dos provetes de ensaio, com as dimensões definidas;  

3. Realização do entalhe, pintura dos provetes e marcação dos provetes nos pontos de 

apoio e carregamento; 

4. Condicionamento dos provetes à temperatura do ensaio, durante um período mínimo 

de duas horas; 

5. Colagem das peças que permitem a fixação do LVDT; 

6. Fixação do provete no sistema de apoio; 

7. Aplicação de uma carga inferior a 0,2 kN que permita a uniformidade de contacto 

entre a prensa e o ponto de aplicação da carga; 

8. Realização do ensaio com controlo da velocidade de abertura da fenda de 0.7 mm/min, 

realizada através do LVDT; 

9. Término do ensaio quando a abertura da fenda for de aproximadamente 4 mm e 6 mm, 

para o ensaio de flexão em viga e em provete semicircular, respetivamente; 

10. Analise dos resultados aplicando a processo de cálculo descrito na norma ASTM 

D7313. 

3.2.5.3 Protocolo de ensaio de tração direta em provete prismático  

 

1. Produção das misturas betuminosas; 

2. Produção dos provetes de ensaio, com as dimensões requeridas;  

3. Realização dos entalhes e pintura dos provetes; 

4. Condicionamento dos provetes à temperatura do ensaio, durante um período mínimo 

de duas horas antes da realização do ensaio; 
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5. Colagem do provete nos pratos e das peças que permitem a fixação do LVDT; 

6. Realização do ensaio com controlo da velocidade de abertura da fenda de 0.5 mm/min, 

realizada através do LVDT; 

7. Término do ensaio com a rotura instantânea do provete; 

8. Analise dos resultados aplicando a processo de cálculo descrito na norma aplicada no 

ensaio de tração em disco. 
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4. APLICAÇÃO DOS ENSAIOS DE FRATURA 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios de fratura realizados 

neste trabalho, designadamente: ensaio de tração em disco; flexão em viga; flexão em provete 

semicircular e ensaio de tração em provete prismático. Também é apresentado o método de 

cálculo utilizado para realização da análise dos resultados. Faz-se também uma análise 

comparativa entre os vários ensaios executados e ainda são estudadas a forma das curvas 

carga versus abertura da fenda e o desenvolvimento da fenda ao longo do ensaio. Por último 

faz-se uma recomendação quanto ao tipo de ensaio a utilizar em investigações futuras. 

4.1 Análise da energia de fratura 

A energia de fratura é calculada utilizando a área sob a curva carga versus abertura da fenda e 

as dimensões do provete, especificamente: a espessura e a extensão disponível para 

propagação da fenda. A variabilidade dos resultados do ensaio pode ser reduzida analisando 

os dados, através de métodos numéricos ou por eliminação do ruído eletrónico captado 

durante o ensaio (ASTM D7313). 

O primeiro passo na análise da energia de fratura é a eliminação do ruido eletrónico, sendo 

que a especificação ASTM D7313 descreve o seguinte procedimento para reduzir este ruído: 

1. Traçar o gráfico, abertura da fenda (CMOD) versus tempo; 

2. Com uma regressão linear determinar a Equação da reta. A Figura 4.1 ilustra um 

gráfico típico da abertura da fenda versus tempo e a regressão linear. 

            (4.1) 

Onde: 

      – Abertura da fenda (mm); 

   e   – Parâmetros da regressão linear; 

   – Tempo (segundos). 
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Figura 4.1 – Gráfico típico da CMOD versus Time e regressão linear 

 

Com os parâmetros da equação da reta recalcular os valores de CMOD, obtendo assim 

CMODfit, através da Equação 4.2: 

             (4.2) 

Sendo: 

         – Valores de CMOD corrigidos;  

   – Parâmetro da equação (inclinação da reta); 

   – Tempo (segundos). 

A etapa seguinte consiste em traçar o gráfico carga versus CMODfit e calcular a área sob a 

curva. Esta área pode ser calculada através da Equação 4.3. 

                                           
 
    (4.3) 

Onde: 

      – Área abaixo da curva carga versus CMODfit; 

   – CMODfit (mm); 

   – Carga (N); 

   – Ponto para qual a carga atinge aproximadamente 0.1 kN 

y = 0,0096x - 0,0052 

R² = 1 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 100 200 300 400 

C
M

O
D

 (
m

m
) 

Time (seconds) 

CMOD-Time 

Regresão Linear 



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Aplicação dos Ensaios de Fratura 

 

66  Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga 

O último passo para calcular a energia de fratura requer a medição da espessura do provete e 

da distância disponível para propagação da fratura. A energia de fratura é calculada aplicando 

a Equação 4.4. 

    
    

       
 (4.4) 

Sendo: 

    – Energia de fratura (J/m
2
); 

      – Área abaixo da curva carga versus CMODfit; 

   – Espessura do provete (m); 

       – Distância para propagação da fenda. 

A Figura 4.2 ilustra uma curva carga versus CMODfit típica obtida nos ensaios de fratura, a 

qual é caracterizada por um aumento rápido da carga sem abertura da fenda ao qual se segue a 

abertura da fenda com a consequente redução da carga aplicada. 

 

Figura 4.2 – Curva carga-CMODfit típica obtida nos ensaios de fratura 

 

4.2 Aplicação do ensaio de tração em disco 

Após a preparação dos provetes foram realizados os ensaios de fratura como descrito no 

Capítulo 3. A partir da informação fornecida pelo software de aquisição de dados durante a 
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realização do ensaio são obtidos os parâmetros necessários para calcular a energia de fratura 

das misturas betuminosas. De seguida são apresentados e analisados os resultados obtidos.  

 

4.2.1 Resultados obtidos 

Na Figura 4.3 até à Figura 4.8 é apresentada uma sequência de fotografias tiradas durante os 

ensaios de fratura que ilustram o início e propagação da fenda para uma amostra de cada 

mistura em estudo.  

Ao longo dos ensaios pode observar-se que em muitos casos a fenda sobre um desvio 

possivelmente por encontrar um agregado maior, originando assim uma nova fenda com uma 

orientação diferente que será responsável pelo fendilhamento geral do provete. Nos provetes 

ainda se verificou uma ramificação da fenda principal, originando assim novas fendas. 

 

   

   

Figura 4.3 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC14-3 durante o 

ensaio de tração em disco 
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Figura 4.4 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC16-5 durante o 

ensaio de tração em disco  

 

 

   

   

Figura 4.5 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC20-7 durante o 

ensaio de tração em disco  
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Figura 4.6 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B6.0-3 durante o ensaio 

de tração em disco  

 

 

   

   

Figura 4.7 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B6.5-3 durante o ensaio 

de tração em disco  
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Figura 4.8 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B7.0-5 durante o ensaio 

de tração em disco  

 

A partir das informações fornecidas pelo software de aquisição de dados consegue traçar-se a 

curva carga versus abertura da fenda, após a eliminação do ruido eletrónico. A Figura 4.9 até 

à Figura 4.14 representam os gráficos carga versus abertura da fenda obtida para as seis 

misturas ensaiadas a temperatura de 20 °C. 

 

 

Figura 4.9 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC14 obtida durante o ensaio de tração 

em disco  
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Figura 4.10 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC16 obtida durante o ensaio de tração 

em disco  

 

Figura 4.11 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC20 obtida durante o ensaio de tração 

em disco  

 

Figura 4.12 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B6.0 F1.5 obtida durante o ensaio de 

tração em disco  
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Figura 4.13 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B6.5 F1.5 obtida durante o ensaio de 

tração em disco  

 

Figura 4.14 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B7.0 F1.5 obtida durante o ensaio de 

tração em disco  

 

4.2.2 Análise de resultados 

A energia de fratura é calcula aplicando a Equação 4.4, utilizando a área sob a curva que é 

determinada através da Equação 4.3, a espessura B dos provetes, e a extensão disponível para 

propagação da fratura (W-a) que é obtida através de medições efetuadas com paquímetro. 

No Quadro 4.1 são apresentados os valores médios da energia de fratura das misturas 

avaliadas e os parâmetros necessários para sua obtenção. Também é apresentado o valor da 

porosidade das amostras ensaiadas. 
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A partir dos resultados apresentados no Quadro 4.1 e na Figura 4.15 fica evidente a influência 

das fibras no comportamento das misturas betuminosas. As misturas modificadas apresentam 

maior energia de fratura quando comparadas com as convencionais. Isto deve-se ao facto de 

que as fibras têm a propriedade de retardar a propagação da fenda, o que origina maior área 

sob a curva. Este fenómeno pode ser observado na forma das curvas carga versus abertura da 

fenda, representadas na Figura 4.21. O resultado da energia de fratura obtida para a mistura 

B6.5F1.5 pode ser justificado pela percentagem de volume de vazios, que é muito maior que 

das misturas B6.0F1.5 e B7.0F1.5, o que pode tornar esta mistura mais suscetível à fratura. 

Analisando as misturas convencionais pode verificar-se que a mistura AC20 apresenta maior 

energia de fratura quando comparada com as misturas AC14 e AC16. Ainda se observa que 

com um aumento da granulometria das misturas existe um aumento da energia de fratura. 

Quadro 4.1 – Resultados da energia de fratura do ensaio de flexão em disco 

Mistura Provete n (%) w-a (m) B (m) 
Área 

(N.m) 
Gf 

(J/m
2
) 

Gf 

media 

(J/m
2
) 

Desvio 

padrão 

Coef. 

de 

variação 

(%) 

AC14 

3 1,1 0,083 0,050 4,6 1119,7 

1200,2 58,4 4,9 5 1,7 0,084 0,050 5,1 1224,3 

6 2 0,083 0,049 5,1 1256,7 

AC16 

3 1,6 0,083 0,052 5,2 1210,9 

1320,5 77,6 5,9 5 1,5 0,082 0,052 5,9 1380,9 

8 1,8 0,083 0,051 5,8 1369,6 

AC20 

5 0,6 0,083 0,052 5,3 1228,6 

1341,3 80,7 6,0 6 1,3 0,083 0,051 6,0 1413,1 

7 0,7 0,084 0,051 5,9 1382,2 

B6F1.5 

3 0,5 0,081 0,051 7,6 1848,2 

1747,4 72,2 4,1 4 0,3 0,082 0,052 7,3 1710,7 

6 0,4 0,082 0,051 7,1 1683,2 

B6.5F1.5 

2 1,7 0,081 0,051 7,1 1711,6 

1605,4 82,3 5,1 3 1,7 0,082 0,052 6,8 1593,2 

4 1,8 0,082 0,051 6,4 1511,2 

B7F1.5 

4 0,3 0,079 0,051 6,3 1558,6 

1652,3 44,2 2,7 5 0,4 0,079 0,051 6,9 1714,8 

6 0,3 0,080 0,052 6,6 1589,8 
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Sendo:  

 n – porosidade; 

 (w-a) – extensão para propagação da fenda;  

 B – espessura do provete; 

 Área – área sob a curva carga versus abertura da fenda; 

 Gf – Energia de fratura.  

 

 

Figura 4.15 – Resultados da energia de fratura do ensaio de flexão em disco 

 

Ao analisar os resultados obtidos da força de pico para misturas convencionais, é possível 

verificar que o aumento da percentagem de betume origina uma diminuição da força de pico. 

Em termos absolutos, a mistura B6.0F1.5 apresenta melhor resultado. 
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Quadro 4.2 – Resultados da Força de pico obtidos nos ensaios de flexão em disco 

Mistura Provete 
Força de 

pico (N) 

Força de 

pico média 

(N) 

Abertura da 

fenda (mm) 

AC14 
3 468,3 

436,9 
1,9 

5 426,0 3,0 
6 416,2 1,9 

AC16 
3 478,7 

502,4 
1,6 

5 515,7 2,3 
8 512,7 2,3 

AC20 
5 532,7 

522,7 
2,4 

6 527,6 2,0 
7 507,7 2,9 

B6F1.5 
3 638,3 

610,3 
2,9 

4 589,4 2,8 
6 603,2 3,2 

B6.5F1.5 
2 497,8 

498,0 
4,4 

3 500,4 3,7 
4 495,8 3,3 

B7F1.5 
4 418,5 

439,0 
5,3 

5 458,7 4,2 
6 439,8 5,1 

 

 

Figura 4.16 – Resultados da força de pico obtidos nos ensaios de tração em disco 

Pela Figura 4.17, onde apresenta-se a energia de fratura e a força de pico das misturas 

convencionais analisadas, verifica-se que existe uma relação linear entre a energia de fratura e 

a resistência a fratura. Analisando a correlação de resultados efetuado para as misturas 

modificadas apresentado na Figura 4.18, constata-se que a misturas com menor percentagem 

de betume apresenta maior resistência à fratura e melhores resultados de energia de fratura.  
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Figura 4.17 – Resultados da energia de fratura e da força de pico das misturas convencionais 

obtidos no ensaio de tração em disco  

 

 

Figura 4.18 – Resultados da energia de fratura e da força de pico das misturas modificadas 

obtidos no ensaio de tração em disco  

 

De seguida faz-se uma comparação entre as formas das curvas carga versus abertura da fenda 

das seis misturas estudadas, tendo como base a Figura 4.19, onde são ilustradas as curvas 

carga versus abertura da fenda, das misturas AC14, AC16 e AC20, concluindo-se que as 

misturas apresentam um comportamento similar. Antes da abertura da fenda observa-se um 

aumento rápido da carga, acompanhado da sua diminuição após a abertura da fenda. Contudo, 

as misturas com maior dimensão dos agregados apresentaram maior força de pico.  

y = 0,5865x - 267,73 

R² = 0,9917 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

1100 1200 1300 1400 

F
o

rç
a 

d
e 

p
ic

o
 (

N
) 

Energia de fratura (J/m2) 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

1550 1600 1650 1700 1750 1800 

F
o
rç

a 
d
e 

p
ic

o
 (

N
) 

Energia de fratura (J/m2) 



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Aplicação dos Ensaios de Fratura 

Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga  77 

 

Figura 4.19 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

convencionais 

 

Ao observar os gráficos apresentados na Figura 4.20 torna-se evidente a influência do 

aumento da percentagem de betume nas misturas, o que tem como consequência uma perda da 

resistência, dada pela diminuição da força de pico.  

 

Figura 4.20 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

modificadas 
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curvas existe um aumento rápido da carga sem abertura da fenda. Após a abertura da fenda 

segue-se uma diminuição da carga, mais acentuada na curva da mistura convencional. Esta 

diferença no desenvolvimento das curvas após a carga pós-pico deve-se à incorporação das 

fibras à mistura modificada, o que lhe confere maior resistência à propagação da fenda e 
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consequentemente maior energia de fratura. Ainda através da análise da Figura 4.22 e da 

Figura 4.23 pode observar-se que as amostras das misturas modificadas com incorporação de 

fibras são caracterizadas por ramificações pronunciadas da fenda principal o que não se 

verifica nas misturas convencionais. Isto representa uma consequência da introdução de fibras 

às misturas, o que pode ser associado à forma das curvas carga versus abertura da fenda 

representadas na Figura 4.21, sendo que a curva das misturas modificadas apresenta após a 

carga de pico uma diminuição pouco acentuada da carga, como referido anteriormente. 

 

Figura 4.21 – Comparação entre a curva carga versus abertura de fenda de uma mistura 

convencional e uma modificada 

 

   

   

Figura 4.22 – Fotografias das amostras das misturas modificadas testadas no ensaio de tração 

em disco  
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Figura 4.23 – Fotografias das amostras das misturas convencionais testadas no ensaio de 

tração em disco  

 

Durante os ensaios de fratura foram fotografados, em simultâneo, o provete, o que permite 

observar o início e a propagação da fenda, e o painel de controlo que possibilita a visualização 

da carga, ilustrados na Figura 4.24. Estas imagens permitiram correlacionar o comprimento da 

fenda com a carga aplicada num determinado instante. Importa referir que fez-se esta 

correlação para todos os provetes testados neste estudo. Contudo será apresentado apenas um 

exemplo representativo dos resultados obtidos. Sendo que em termos absolutos obteve-se um 

coeficiente de determinação, R
2
 superior ou igual a 0,95. 

  

  

Figura 4.24 – Exemplos de Imagens do provete e do painel de controlo obtidos ao longo do 

ensaio de fratura por tração em disco 
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A Figura 4.25 apresenta a evolução do comprimento da fenda ao longo do ensaio obtido 

através de medições realizadas nas fotografias. Observa-se que o comprimento da fenda 

apresenta um crescimento constante ao longo ensaio, aumentando com a diminuição da carga 

durante o ensaio. 

 

Figura 4.25 – Relação entre o comprimento da fenda e carga no ensaio de tração em disco 

 

4.3 Aplicação do ensaio de flexão em viga 

Este subcapítulo refere-se à aplicação do ensaio de flexão em viga, realizado na máquina de 

fadiga, como referido anteriormente no capítulo sobre materiais e métodos de ensaio. Nos 

parágrafos seguintes são apresentados e analisados os resultados obtidos. 

4.3.1 Resultados Obtidos 

Na Figura 4.26 até à Figura 4.31 são expostas uma série de fotografias que permitem 

visualizar o início e a propagação das fendas, para um provete e cada mistura ensaiada. 

Observando as imagens, é possível visualizar o desvio da fenda ao encontrar um agregado e 

em alguns casos pequena ramificação da fenda, não tão acentuada como se visualizou no 

ensaio de tração em disco. 
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Figura 4.26 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC14-6 durante o 

ensaio de flexão em viga  

 

 

 

   

   

Figura 4.27 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC16-4 durante o 

ensaio de flexão em viga  

 



Implementação laboratorial de ensaios para avaliação das características de fratura das misturas betuminosas 

Aplicação dos Ensaios de Fratura 

 

82  Miriam Sofia Pires Pereira da Veiga 

   

   

Figura 4.28 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC20-4 durante o 

ensaio de flexão em viga  

 

 

   

   

Figura 4.29 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B6.0-1 durante o 

ensaio de flexão em viga  
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Figura 4.30 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B6.5-5 durante o 

ensaio de flexão em viga  

 

   

   

Figura 4.31 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B7.0-5 durante o 

ensaio de flexão em viga  

 

A Figura 4.32 até à Figura 4.37 representam os gráficos carga versus CMOD dos ensaios 

realizados as misturas betuminosas, que permitem avaliar as suas propriedades de fratura.   
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Figura 4.32 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC14 durante o ensaio de flexão em 

viga  

 

Figura 4.33 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC16 durante o ensaio de flexão em 

viga  

 

Figura 4.34 – Gráfico carga versus CMOD da mistura AC20 durante o ensaio de flexão em 

viga  
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Figura 4.35 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B6 F1.5 durante o ensaio de flexão em 

viga  

 

Figura 4.36 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B7.5 F1.5 durante o ensaio de flexão 

em viga  

 

Figura 4.37 – Gráfico carga versus CMOD da mistura B7 F1.5 durante o ensaio de flexão em 

viga  
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4.3.2 Análise de resultados 

Neste subcapítulo são analisados os resultados dos ensaios de flexão em viga. O Quadro 4.3 

apresenta o resultado médio da energia de fratura obtida, o coeficiente de variação e os 

parâmetros necessários a obtenção destes valores.  

Pela análise do Quadro 4.3 e da Figura 4.38 é possível verificar que a mistura B6.5F1.5 

apresenta o melhor resultado da energia de fratura. Observando as misturas modificadas com 

incorporação de fibras, não verifica-se a influência da percentagem de betume como 

verificado no ensaio de tração em disco, no que se refere ao aumento a energia de fratura com 

o aumento da percentagem de betume. No Quadro 4.3 são apresentados os valores do desvio 

padrão, podendo observar-se que para as misturas B6.5F1.5 e B7.0F1.5 existe grande dispersão 

dos resultados quando comparado com a mistura B6.0 F1.5, podendo isto ser explicado devido a 

acumulação de fibras na área de propagação da fenda. Nas misturas convencionais, obteve-se 

melhor resultado para mistura AC20. Pode-se ainda observar a influência da granulometria, 

tal como verificado no ensaio de tração em disco.  

Quadro 4.3 – Resultados da energia de fratura do ensaio de flexão em viga 

Mistura Provete n (%) 
w-a 

(m) 
B (m) 

Área 

(N.m) 
Gf 

(J/m
2
) 

Gf 

media 

(J/m
2
) 

Desvio 

padrão 

Coef. de 

variação 

(%) 

AC14 
3 1,5 0,042 0,051 0,8 376,6 

394,7 18,1 4,6 
6 1,5 0,041 0,052 0,9 412,8 

AC16 
2 2 0,041 0,052 0,9 413,1 

401,3 11,8 2,9 
5 2,2 0,041 0,052 0,8 389,5 

AC20 
4 1,1 0,042 0,052 1,1 523,2 

493,5 29,8 6,0 
5 1,3 0,041 0,051 1,1 504,5 

B6.0F1.5 

6 1,6 0,041 0,052 1,0 452,7 

425,6 2,7 0,6 1 0,2 0,042 0,051 0,9 424,6 

5 0,4 0,043 0,051 0,9 429,2 

B6.5F1.5 

6 0,2 0,042 0,051 0,9 422,9 

535,3 47,9 9,0 3 1,4 0,042 0,051 1,0 474,4 

5 1,3 0,042 0,051 1,3 591,5 

B7F1.5 

6 1,3 0,042 0,051 1,2 539,9 

488,4 57,6 11,8 3 0,9 0,043 0,051 1,0 447,7 

5 0,9 0,044 0,051 1,2 529,2 
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Sendo:  

 n – porosidade; 

 (w-a) – extensão para propagação da fenda;  

 B – espessura do provete; 

 Área – área sob a curva carga versus abertura da fenda; 

 Gf – Energia de fratura.  

 

 

Figura 4.38 – Resultados de energia de fratura o ensaio de flexão em viga 

No Quadro 4.4 são apresentados os resultados da força de pico e o deslocamento da fenda 

associado. Ao observar os resultados das misturas AC14, AC16 e AC20 é possível verificar 

que, a mistura com maior granulometria apresenta maior resistência a fratura e que a 

resistência à fratura é diretamente proporcional a granulometria da mistura, ou seja, obtêm-se 

melhores resultados para misturas com agregados mais graúdos. As misturas modificadas, 

com maior percentagem de betume apresentam menor resistência à fratura, verifica-se uma 

diminuição da resistência com o aumento da percentagem de betume. Ainda é possível 

concluir que a mistura B6 F1.5 obteve melhor resposta a fratura.  
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Quadro 4.4 – Resultados da força de pico dos ensaios de flexão em viga 

Mistura Provete 
Força de 

pico (N) 

Força de 

pico média 

(N) 

Abertura 

da fratura 

(mm) 

AC14 
3 300,4 

293,6 
1,2 

6 286,7 1,2 

AC16 
2 324,3 

327,5 
0,5 

5 330,7 0,5 

AC20 
4 415,4 

411,4 
0,5 

5 402,6 0,5 
6 416,2 0,5 

B6F1.5 
1 394,2 

424,7 
0,4 

5 418,7 0,4 
6 461,2 0,4 

B6.5F1.5 
3 365,2 

384,0 
0,7 

5 404,9 1,0 
6 381,9 0,7 

B7F1.5 
3 315,0 

348,9 
0,6 

5 382,8 0,7 

 

 

 

Figura 4.39 – Resultados médios da força de pico obtido no ensaio de flexão em viga 

Através da análise Figura 4.40 verifica-se um comportamento das misturas à fratura no ensaio 

de flexão em viga similar ao obtido nos ensaios de tração em disco. Existe uma relação linear 

entre a energia de fratura e a resistência à fratura para as misturas convencionais. Ao observar 

a Figura 4.41 constata-se que a mistura com menor percentagem de betume apresenta menor 

valor de energia de fratura e melhor resultado de força de pico. 
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Figura 4.40 – Resultados da energia de fratura e da força de pico das misturas convencionais 

obtidos no ensaio de flexão em viga 

 

Figura 4.41 – Comparação da energia de fratura e força de pico das misturas modificadas 

obtidas no ensaio de flexão em viga 

 

Tendo em atenção os gráficos apresentados na Figura 4.42, observa-se que acontece o oposto 

do verificado no ensaio de tração em disco. As curvas não apresentam formas similares. 

Observa-se nas misturas AC14 e AC16 diminuição pouco acentuada da carga após a abertura 

da fenda, ao contrário do que acontece na mistura AC20. As curvas indicam que a mistura 

AC14 apresenta maior área sob a curva quando comparada com à mistura AC16. Ainda 

verifica-se que a força de pico aumenta com as dimensões dos agregados. 
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Figura 4.42 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

convencionais no ensaio de flexão em viga 

 

Nas três curvas expostas na Figura 4.43, verifica-se aumento rápido da carga antes da abertura 

da fenda, sendo que na mistura com menor percentagem de betume observa-se uma 

diminuição acentuada da carga pós-pico, o que não se verifica nas misturas com mais betume. 

Ainda conclui-se que existe diminuição da força de pico, tal como verificado nos outros 

ensaios de fratura realizados. 

 

 

Figura 4.43 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

modificadas no ensaio de flexão em viga 

 

Da Figura 4.44 pode concluir-se que as curvas apresentam formas semelhantes no que se 

refere ao aumento rápido da carga antes da abertura da fenda, sucedido da sua diminuição 

pouco acentuada após a abertura da fenda. Contudo, a mistura modifica apresenta maior área 

sob a curva, o que era espectável devido a introdução das fibras à mistura.  
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Figura 4.44 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para uma mistura 

convencional e modificada no ensaio de flexão em viga 

 

A partir das imagens representadas na Figura 4.45, obtidas em simultâneo durante os ensaios, 

do provete e do painel de controlo, que permite observar a carga aplicada ao provete, fez-se 

um gráfico que relaciona o comprimento da fenda com a carga ao longo do ensaio. Para o 

provete B6.0-1 obteve-se a relação apresentada na Figura 4.46. Da interpretação desta 

imagem pode observar-se que existe uma relação linear entre os parâmetros avaliados, 

comportamento também verificados no ensaio de tração em disco. Importa salientar que para 

todos os provetes testados obteve-se um coeficiente de determinação, R
2
 superior a 0,94. 

 

  

  

Figura 4.45 – Exemplos de imagens do provete e do painel de controlo obtidos ao longo do 

ensaio de fratura por flexão em viga 
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Figura 4.46 – Relação entre o comprimento da fenda e carga no ensaio de flexão em viga 

 

4.4 Aplicação do ensaio de flexão em provete semicircular 

Os ensaios de flexão em provete semicircular, realizados conforme apresentado no capítulo 

anterior, permitiram obter os resultados que serão apresentados e analisados nos subcapítulos 

seguintes. 

4.4.1 Resultados Obtidos 

Durante a realização dos ensaios de fratura foram retiradas fotografias que permitem 

visualizar o comportamento dos provetes. Na Figura 4.47 até à Figura 4.52 são apresentadas 

essas imagens, para um provete de cada mistura estudada. Nestes provetes observa-se 

comportamento idêntico ao verificado nos ensaios de tração em disco e de flexão em viga, no 

que se refere ao desvio da fenda ao encontrar um agregado e a ramificações da fenda. 
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Figura 4.47 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC14-9 obtido no 

ensaio de flexão em provete semicircular 

 

   

   

Figura 4.48 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC16-10 obtido no 

ensaio de flexão em provete semicircular 
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Figura 4.49 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC20-1 obtido no 

ensaio de flexão em provete semicircular 

 

   

   

Figura 4.50 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B6.0-2 obtido no 

ensaio de flexão em provete semicircular 
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Figura 4.51 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B65-6 obtido no ensaio 

de flexão em provete semicircular 

 

 

   

   

Figura 4.52 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete B7-2 obtido no ensaio 

de flexão em provete semicircular 
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Após a eliminação do ruido eletrónico capturado durante os ensaios é possível traçar o gráfico 

carga versus CMOD que permite determinar a área sob a curva utilizada no cálculo da energia 

de fratura. A Figura 4.53 até à Figura 4.58, representam os gráficos obtidos nos ensaios de 

flexão em provete semicircular 

 

Figura 4.53 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura AC14 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 

 

Figura 4.54 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura AC16 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 
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Figura 4.55 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura AC20 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 

 

Figura 4.56 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura B6.0F1.5 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 

 

Figura 4.57 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura B6.5F1.5 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 
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Figura 4.58 – Gráfico carga versus abertura da fenda da mistura B7-0F1.5 obtido no ensaio de 

flexão em provete semicircular 

 

4.4.2 Análise de resultados 

Após a realização dos ensaios obteve-se os dados necessários que permitem avaliar as 

características de fratura das misturas betuminosas. O Quadro 4.5 apresenta os valores da 

energia de fratura, calculada através da Equação 4.4, assim como o desvio padrão o 

coeficiente de variação e a porosidade. 

Neste ensaio também é possível observar a influência da incorporação de fibras às misturas, 

sendo que estas apresentam melhores resultados de energia de fratura quando comparadas 

com as misturas convencionais. Através da análise do Quadro 4.5 e da Figura 4.59 observa-se 

a influência da granulometria no comportamento das misturas AC14 e AC16, como verificado 

nos ensaios de flexão em viga e de tração em disco. No entanto a mistura AC20 apresenta 

menor energia de fratura quanto comparada com a mistura AC16, podendo isto ser explicado 

devido a disposição dos agregados. Ao analisar as misturas modificadas pode observar-se que 

a B7.0 F1.5 apresenta maior valor de energia de fratura, diferente do que sucede nos ensaios 

de tração em disco e de flexão em viga. Sendo ainda visível que o aumento da percentagem de 

betume faz aumentar a energia de fratura.  
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Quadro 4.5 – Resultados da energia de fratura do ensaio de flexão em provete semicircular 

Mistura Provete n (%) 
w-a 

(m) 
B (m) 

Área 

(N.m) 
Gf 

(J/m
2
) 

Gf 

media 

(J/m
2
) 

Desvio 

padrão 

Coef. de 

variação 

(%) 

AC14 
8 2 0,054 0,050 4,5 1673,4 

1772,8 140,6 7,9 
9 1,8 0,054 0,051 5,2 1872,2 

AC16 

4 1,5 0,053 0,052 6,0 2178,6 

2189,9 55,3 2,5 8 1,2 0,052 0,053 6,2 2257,3 

10 1,2 0,053 0,052 5,8 2122,5 

AC20 
7 0,5 0,054 0,051 5,1 1861,4 

1955,0 132,3 6,8 
8 0,6 0,054 0,052 5,8 2048,5 

B6F1.5 

1 0,5 0,053 0,052 6,6 2389,8 

2499,5 123,1 4,9 2 0,7 0,054 0,051 6,7 2437,3 

4 0,6 0,054 0,052 7,5 2671,5 

B6.5F1.5 

2 1,5 0,053 0,051 7,2 2679,0 

2689,5 172,4 6,4 4 1,7 0,052 0,052 7,9 2905,7 

6 1,6 0,052 0,052 6,7 2483,8 

B7F1.5 

1 0,3 0,052 0,052 7,3 2693,6 

2708,0 34,0 1,3 2 0 0,055 0,052 7,9 2756,0 

6 0,1 0,05 0,052 6,9 2659,9 

 

Sendo:  

 n – porosidade; 

 (w-a) – extensão para propagação da fenda;  

 B – espessura do provete; 

 Área – área sob a curva carga versus abertura da fenda; 

 Gf – Energia de fratura.  

 

 

Figura 4.59 – Resultados da energia de fratura do ensaio de flexão em provete semicircular 
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O Quadro 4.6 e a Figura 4.60 permitem observar que existe o mesmo comportamento da força 

de pico verificado nos outros ensaios de fratura analisados. Existe uma diminuição da força 

máxima com o aumento da percentagem de betume, para as misturas modificadas. A mistura 

AC20 obteve melhor resposta ao fenómeno de fratura quando comparado com as misturas 

AC14 e AC16. Contrariando o que se verificou nos ensaios de tração em disco e flexão em 

viga, a mistura com maior força de pico foi a AC20.  

Quadro 4.6 – Resultados da força de pico obtido no ensaio de flexão em provete semicircular 

Mistura Provete 
Força de 

pico (N) 
Força de pico 

média (N) 
Abertura 

da fenda 

AC14 
8 1502,3 

1654,3 
0,42 

9 1806,4 0,34 

AC16 
4 2043,2 

1844,2 
0,54 

8 1730,5 0,61 
10 1758,8 0,49 

AC20 
7 1964,7 

1923,6 
0,82 

8 1882,5 0,76 

B6F1.5 
1 1965,0 

1872,7 
0,44 

2 2034,8 0,65 
4 1618,2 0,71 

B6.5F1.5 
2 1778,8 

1825,2 
0,75 

6 1657,0 0,62 
4 2039,7 0,46 

B7F1.5 
1 1615,0 

1700,0 
0,79 

2 1945,0 0,68 
6 1539,1 1,16 

 

 

Figura 4.60 – Resultados da força de pico obtido no ensaio de flexão em provete semicircular 
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Da análise da Figura 4.61 verifica-se menor valor da força de pico e da energia de fratura da 

mistura com agregados de menores dimensões. Observando a Figura 4.62 pode concluir-se 

que existe menor resistência a fratura da mistura com maior percentagem de betume, sendo a 

que apresenta melhores resultados de energia de fratura. 

 

Figura 4.61 – Comparação da energia de fratura e força de pico das misturas modificadas 

obtidas no ensaio de flexão em provete semicircular 

 

 

Figura 4.62 – Comparação da energia de fratura e força de pico das misturas modificadas 

obtidas no ensaio de flexão em provete semicircular 
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comportamento idêntico. Verifica-se que antes da abertura da fenda ocorre aumento rápido da 

carga e após a sua abertura existe uma diminuição da carga aplicada. Pode-se observar que a 
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mistura AC20 apresenta maior força de pico e área sob a curva, que as misturas AC16 e 

AC14. Sendo que estes parâmetros aumento com o aumento da granulometria das misturas. 

 

Figura 4.63 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

convencionais no ensaio de flexão em provete semicircular 

 

Pela análise da Figura 4.64, constata-se que as misturas B6.0F1.5 e B6.5F1.5 apresentam 

comportamento semelhante antes da abertura fenda. No entanto, após a sua abertura, verifica-

se maior influência das fibras, no que se refere a retardação da propagação da fenda, na 

mistura com maior percentagem de betume. A mistura B7.0F1.5 apresenta menor resistência à 

fratura, sendo que apresenta maior percentagem de betume. 

 

Figura 4.64 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para as misturas 

modificadas no ensaio de flexão em provete semicircular 
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Tendo como base a exposição realizada na Figura 4.65, torna-se evidente a influência das 

fibras na energia de fratura, sendo que após a abertura da fenda verifica-se uma diminuição 

pouco acentuada da carga, o que origina maior área sob a curva e consequente maior energia 

de fratura. Verifica-se o oposto na mistura convencional.  

 

Figura 4.65 – Comparação das cursas carga versus abertura da fenda obtida para uma mistura 

convencionais e uma modificada no ensaio de flexão em provete semicircular 

 

Na Figura 4.67 é apresentada a relação entre o comprimento da fenda e a carga do provete 

AC14-9. Como referido anteriormente, esta relação fez-se a partir de fotografias obtidas ao 

longo do ensaio, do provete e do painel de controlo, representadas na Figura 4.66. A partir da 

interpretação do gráfico é possível concluir que se verifica o mesmo comportamento 

observado nos ensaios de tração em disco e de flexão em viga, no que se refere ao 

desenvolvimento da fenda ao longo do ensaio. Salienta-se que para os provetes ensaiados 

neste trabalho obteve-se um coeficiente de determinação, R
2
, maior ou igual à 0,95. 
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Figura 4.66 – Exemplos de imagens do provete e do painel de controlo obtidos ao longo do 

ensaio de fratura por flexão em provete semicircular 

 

Figura 4.67 – Relação entre o comprimento da fenda e carga no ensaio de flexão em provete 

semicircular. 

 

4.5 Aplicação do ensaio de tração direta em provete prismático  
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Figura 4.68 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC14-2 obtido no 

ensaio de tração direta  

   

   

Figura 4.69 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC16-2 obtido no 

ensaio de tração direta 

 

   

   

Figura 4.70 – Fotografias do início e propagação da fratura no provete AC20-2 obtido no 

ensaio de tração direta  
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Figura 4.71 – Fotografias do início e propagação da fratura no Provete B6.0-2 obtido no 

ensaio de tração direta  

   

   

Figura 4.72 – Fotografias do início e propagação da fratura no Provete B6.5-4 obtido no 

ensaio de tração direta  

   

   

Figura 4.73 – Fotografias do início e propagação da fratura no Provete B7.0-2 obtido no 

ensaio de tração direta  
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Para determinação da energia de fratura é necessário calcular a área sob a curva carga versus 

abertura da fenda. A Figura 4.74 e a Figura 4.75 apresentam os gráficos típicos da força 

versus abertura da fenda obtidas para as misturas analisadas no ensaio de tração direta. Pode 

observar-se que na primeira curva existe um rápido aumento da carga antes da abertura da 

fenda, sucedida por uma diminuição rápida da carga após a sua abertura, o que representa a 

abertura instantânea da fenda. Pode também verificar-se que na segunda curva, dada a 

influência das fibras incorporadas às misturas, a diminuição da carga é menos acentuada 

quando comparada com a mistura convencional.  

 

Figura 4.74 – Curva típica obtida nos ensaios de tração direta em provete prismático para 

misturas convencionais  

 

 

Figura 4.75 – Curva típica obtida nos ensaios de tração direta em provete prismático de 

misturas modificadas por incorporação de fibras. 
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4.5.2 Análise de resultados 

No Quadro 4.7 são expostos os resultados obtidos nos ensaios de tração direta, que permitem 

avaliar as características de fratura das misturas betuminosas, apresentando-se a energia 

média de fratura das misturas testadas, assim como todos os parâmetros utilizados no seu 

cálculo. 

Tendo em atenção os resultados apresentados no Quadro 4.7 e a Figura 4.76, em termos 

absolutos a mistura B6.5 F1.5 apresenta maior energia de fratura. Também torna-se claro a 

influência das fibras e da percentagem de betume na resposta das misturas à fratura. Ao 

analisar as misturas convencionais verifica-se que neste caso não é percetível a influência da 

granulometria, isto deve-se provavelmente a disposição do agregado na amostra, sendo que a 

mistura com maior percentagem de betume apresentou maior energia de fratura. 

Quadro 4.7 – Resultados da energia de fratura do ensaio tração direta em provete prismático 

Mistura Provete n (%) 
w-a 

(m) 
B (m) 

Área 

(N.m) 
Gf 

(J/m
2
) 

Gf 

media 

(J/m
2
) 

Desvio 

padrão 

Coef. de 

variação 

(%) 

AC14 
2 0,5 0,029 0,052 1,40 928,6 

848,9 112,7 13,3 
5 0,6 0,029 0,052 1,16 769,2 

AC16 
2 1,2 0,029 0,052 1,17 775,5 

779,6 5,8 0,7 
6 1,1 0,029 0,051 1,16 783,6 

AC20 
2 0,5 0,029 0,053 1,29 839,4 

793,7 64,6 8,1 
5 1 0,030 0,052 1,17 748,1 

B6F1.5 
2 0,7 0,026 0,05 0,92 701,6 

859,7 122,6 14,3 3 0,9 0,026 0,051 1,33 1000,3 
4 0,6 0,027 0,05 1,18 877,2 

B6.5F1.5 
1 1,2 0,020 0,052 1,45 1393,9 

1279,9 120,7 9,4 3 1,3 0,026 0,051 1,48 1112,9 
4 1,7 0,025 0,052 1,73 1333,1 

B7F1.5 
1 1,1 0,027 0,051 1,62 1178,2 

1130,5 27,6 2,4 3 0,1 0,026 0,052 1,55 1130,6 
4 0,5 0,026 0,053 1,56 1130,46 

 

Sendo:  

 n – porosidade; 

 (w-a) – extensão para propagação da fenda;  

 B – espessura do provete; 

 Área – área sob a curva carga versus abertura da fenda; 

 Gf – Energia de fratura. 
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Figura 4.76 – Resultados da energia de fratura do ensaio de tração direta em provete 

prismático 

No Quadro 4.8 são apresentados as forças de pico o respetivo deslocamento e na Figura 4.77 

os valores médios da força de pico obtidos para os ensaios de fratura por tração direta. Neste 

ensaio observou-se o mesmo comportamento que nos outros ensaios de fratura realizados, 

designadamente em termos de aumento da força de pico com o aumento da granulometria 

para as misturas convencionais e diminuição da força de pico com o aumento da percentagem 

de betume para misturas modificadas. Obteve-se o maior valor da força de pico para mistura 

AC20, tal com já se verificava para o ensaio de flexão em provete semicircular. 

Quadro 4.8 – Resultados da força de pico obtido no ensaio de tração direta em provete 

prismáticos 

Mistura Provete 
Força de pico 

(N) 
Força de pico 

média (N) 
Abertura da 

fenda (mm) 

AC14 
2 1108,5 

981,4 
0,4 

5 854,2 0,6 

AC16 
2 1312,9 

1266,8 
0,3 

6 1220,6 0,3 

AC20 
2 2196,3 

1758,4 
0,1 

5 1320,4 0,5 

B6F1.5 
2 932,8 

1297,1 
0,3 

3 1257,5 0,2 

4 1336,7 0,3 

B6.5F1.5 
1 1053,8 

918,2 
0,4 

3 800,8 0,5 

4 900,0 0,7 

B7F1.5 
1 884,9 

868,3 
0,6 

3 954,0 0,5 

4 766,0 0,6 
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Figura 4.77 – Resultados da força de pico do ensaio de tração direta em provete prismático 

Ao observar a Figura 4.78 e a Figura 4.79, onde se faz uma correlação dos resultados da 

energia de fratura e da força de pico, conclui-se que não existe uma relação linear entre estes 

parâmetros, quando analisadas as misturas AC14, AC16 e AC20. Ainda é possível verificar 

que a mistura modificada com menor energia de fratura apresenta maior força de pico.  

 

Figura 4.78 – Resultados da força de pico e energia de fratura das misturas convencionais 

obtida nos ensaios de tração direta  
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Figura 4.79 – Resultados da força de pico e energia de fratura das misturas modificadas obtida 

nos ensaios de tração direta 

 

4.6 Comparação dos ensaios 

Após a análise dos resultados dos ensaios de fratura, especificamente: ensaio de tração em 

disco, flexão em viga, flexão em provete semicircular e tração em provete prismático, 

desenvolvidos no presente estudo, faz-se de seguida uma análise comparativa destes ensaios 

em termos de energia de fratura, força de pico e abertura da fenda. 

Da análise da Figura 4.80 verifica-se que nos ensaios de tração em disco e de flexão em viga 

ocorre aumento da energia de fratura com o aumento da granulometria das misturas, quando 

analisadas as misturas convencionais. Pode ainda observar-se que os ensaios de tração direta 

em provete prismático e de flexão em viga apresentam comportamento similar para as 

misturas modificadas e que a mistura com maior energia de fratura é a B6.5F1.5, devido a 

apresentar fibras. 
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Figura 4.80 – Resultados médios da energia de fratura obtidos nos ensaios de fratura 

 

Na Figura 4.80 e seguintes, a legenda representa: 

 DC(T) (disk-shaped test) – ensaio de tração em disco; 

 SE(B) (Single-edge notched beam ) – ensaio de flexão em viga; 

 SC(B) (Semi-circular bending) – ensaio de flexão em provete semicircular; 

 TD (directe tension test) – ensaio de tração direta em provete prismático. 

 

Em termos de força de pico, sendo os resultados apresentados na Figura 4.81, observa-se para 

as misturas B6.0F1.5, B6.5F1.5 e B7.0F1.5 o mesmo comportamento em todos os ensaios de 

fratura, designadamente: diminuição da resistência com o aumento da percentagem de 

betume. Pode também verificar-se que ocorre aumento da resistência à fratura com o aumento 

da dimensão máxima dos agregados para as misturas convencionais nos diferentes ensaios de 

fratura realizados. Por último constata-se que a força de pico máxima verifica-se para a 

mistura AC20 nos ensaios de flexão em provete semicircular e de tração direta em provete 

prismático e para B6.0F1.5 nos ensaios de tração em disco e de flexão em viga. 
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Figura 4.81– Resultados médios da força de pico obtidos nos ensaios de fratura  

 

A Figura 4.82 permite concluir que, em todos os ensaios de fratura realizados ocorre maior 

abertura da fenda para a mistura B7.0F1.5. No ensaio de tração direta e flexão em disco 

verifica-se aumento da abertura da fenda com o aumento da percentagem de betume, quando 

analisadas as misturas modificadas. No ensaio de flexão em provete semicircular ocorre 

aumento da abertura da fenda com o aumento da dimensão máxima dos agregados, para 

misturas convencionais, acontecendo o contrário no ensaio de flexão em viga. 

 

Figura 4.82– Resultados médios da abertura da fenda obtido nos ensaios de fratura  
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4.7 Recomendação quanto ao tipo de ensaio 

Após a realização e análise dos resultados obtidos nos ensaios de fratura implementados é 

possível concluir sobre a operacionalidade de cada ensaio na caraterização das propriedades 

de fartura das misturas betuminosas de modo a definir o ensaio a utilizar em futuras 

investigações. 

Como referido anteriormente, a escolha do ensaio de fratura é habitualmente realizada função 

das disponibilidades de equipamentos de ensaio e da facilidade de implementação dos 

mesmos. Além disto, também influencia a escolha do ensaio de fratura as disponibilidades de 

modelação numérica necessárias à interpretação da fratura das misturas betuminosas e dos 

pavimentos. 

De seguida faz-se uma comparação entre os ensaios desenvolvidos no presente estudo, com o 

objetivo de determinar o ensaio mais promissor na avaliação das características de fraturas das 

misturas betuminosas: 

 No ensaio de tração direta em provete prismático ocorre aparecimento instantâneo da 

fenda, o que dificulta o controlo de ensaio pelo deslocamento da abertura da fenda e 

origina a perda de inúmeros provetes. Este ensaio é realizado no equipamento servo-

hidráulico (CS 74005) ilustrado na Figura 3.25, o que requer colar o provete nos 

pratos de fixação dos provetes. Por vezes, durante a execução do ensaio, quando é 

aplicado a força de tração, o provete descola do prato, o que leva também a perda do 

provete; 

 O ensaio de flexão em provete semicircular tem a vantagem de permitir ensaiar 

provetes extraídos in situ. Os carotes assim obtidos podem ser faceados e cortados ao 

meio em laboratório. A preparação do ensaio é simples e verifica-se desenvolvimento 

estável da fenda; 

  O ensaio de flexão em viga é um ensaio de configuração simples onde verifica-se 

crescimento estável da fenda, permite a investigação de outros parâmetros, 

nomeadamente o efeito da dimensão do provete, variação do ponto de aplicação da 

carga e do entalhe. No entanto é difícil obter a provetes in situ; 
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 A preparação dos provetes utilizados no ensaio de tração em disco é um processo 

crítico, visto que, a variação das dimensões dos provetes, podem influenciar os 

resultados obtidos. No entanto, os provetes são facilmente extraídos em campo.  

Tendo em atenção a exposição realizada acima e que os ensaios de tração em disco, flexão em 

viga e flexão em provete semicircular apresentaram resultados satisfatórios, conclui-se que 

tanto o ensaio de tração em disco e flexão em viga podem ser escolhidos como os ensaios a 

implementar no laboratório para estudos de fratura. 
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5. CORRELAÇÃO DOS ENSAIOS DE FRATURA COM OUTROS 

ENSAIOS MECÂNICOS 

O comportamento das misturas betuminosas é avaliado recorrendo a diversos ensaios 

mecânicos os quais permitem prever o desempenho das misturas perante determinados 

fenómenos. Destes ensaios é de realçar a avaliação do módulo de rigidez e ângulo de fase que 

permitem a consideração da mistura em termos de dimensionamento de pavimentos, a 

resistência à fadiga para previsão do fendilhamento dos pavimentos, e a fluência das misturas 

betuminosas utilizada tanto para avaliar a resistência à deformação permanente como para 

obtenção indireta da rigidez das misturas betuminosas. 

Para as misturas em estudo foram avaliadas estas 3 propriedades das misturas betuminosas 

(módulo de rigidez e ângulo de fase, resistência à fadiga, e a fluência) de modo a 

correlaciona-las com as propriedades de fraturas obtidas para as 6 misturas em estudo. 

De seguida são apresentados os resultados destes ensaios e posteriormente faz-se uma análise 

comparativa entre os resultados obtidos no ensaio de tração em disco. 

5.1 Módulo de rigidez e angulo de fase 

Para determinação do módulo de rigidez e ângulo de fase das misturas betuminosas em estudo 

foram ensaiadas vigas prismáticas com 5,1 cm de espessura por 6,3 cm de base por 38,1 cm 

de comprimento no ensaio de flexão em 4 pontos à temperatura de 20 °C, aplicando um 

carregamento sinusoidal correspondente a uma extensão máxima de tração na base do provete 

de 100x10
-6

. Este foi conduzido em ordem decrescente de frequência (10; 8; 5; 2; 0,5; 0,2 até 

0,1 Hz). 

Os resultados do módulo de rigidez e do ângulo de fase são apresentados na Figura 5.1 e na 

Figura 5.2, respetivamente. 
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Figura 5.1 – Módulo de rigidez das misturas estudadas 

 

Na Figura 5.1 são apresentados os módulos de rigidez das misturas convencionais e 

modificadas, sendo possível concluir que as misturas B6F1.5, B6.5F1.5 e B7.0F1.5 

apresentam um módulo de rigidez idênticos, no entanto inferiores ao das misturas 

convencionais, principalmente devido à percentagem de betume que é maior nas misturas com 

fibras. 

 

Figura 5.2 – Ângulo de fase das misturas estudadas 
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Em relação ao ângulo de fase, pode verificar-se que a mistura B6.5F1.5 apresenta menor valor 

em termos absolutos. Ainda observa-se que as misturas AC16, AC 20, B6.0F1.5 e B7.0F1.5 

apresentam valores idênticos de ângulo de fase. 

5.2 Resistência à fadiga 

Para avaliação da resistência à fadiga das misturas betuminosas em estudo foram realizados 

ensaios de flexão em 4 pontos à temperatura de 20 °C, em controlo de extensão. A análise dos 

resultados destes ensaios relaciona o nível de extensão no provete com o número de ciclos de 

carga que provoca a sua rotura. Nos ensaios de extensão controlada, a rotura não é visível 

pelo que se convenciona que a mistura betuminosa atinge a rotura quando o seu módulo de 

rigidez inicial for reduzido em 50 %. 

Os resultados dos ensaios de fadiga são expressos em termos de lei de fadiga de acordo com a 

Equação5.1, podendo ser observados através de um gráfico que relaciona a vida à fadiga com 

o nível de extensão aplicado, de acordo com a Figura 5.3. 

      
 

 
 
 

 ( 5.1) 

Sendo: 

 N – Número de aplicações de carga até à rotura; 

  – Extensão de tração; 

 a, b – Coeficiente determinados experimentalmente. 
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Figura 5.3 – Curvas de fadiga das misturas em estudo 

Na Figura 5.3 são apresentadas as curvas de fadiga das misturas betuminosas analisadas, 

sendo evidente o efeito de incorporação de fibras e o aumento da percentagem de betume na 

resistência à fadiga das misturas modicadas. Estas apresentam melhor comportamento quando 

comparadas com as misturas convencionais. A mistura B6.5F1.5 apresenta maior resistência à 

fadiga que as restantes. 

No Quadro 5.1 são apresentados os parâmetros das leis de fadiga e as duas principais 

variáveis utilizadas para avaliar a resistência à fadiga de uma mistura betuminosa, 

designadamente: 

 N100 – resistência à fadiga para a extensão de 100x10
-6

; 

 ε6 – extensão para uma resistência à fadiga igual a 1x10
6
. 

Quadro 5.1 – Parâmetros das leis de fadiga  

Mistura 
Parâmetros da lei de fadiga 

a b R
2 N100 6 

AC14 1,97E+17 4,60 0,980 1,25E+08 370 

AC16 2,15E+16 4,305 0,905 5,29E+07 470 

AC20 1,70E+17 4,581 0,949 1,17E+08 418 

B6.0F1.5 1,636E+21 5,925 0,960 2,32E+08 286 

B6.5F1.5 6,19E+19 5,161 0,910 2,95E+09 251 

B7.0F1.5 2,70E+18 4,742 1.000 8,86E+08 283 
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5.3 Fluência 

O ensaio de fluência consiste basicamente na aplicação de uma tensão constante uniaxial no 

sentido do eixo da amostra cilíndrica, onde em função do tempo é medido o deslocamento 

vertical da face carregada da amostra. Para garantir a distribuição uniforme de tensões na face 

carregada, uma placa rígida metálica é posicionada entre o pistão aplicador de carga e a 

amostra, onde dois sensores do tipo Linear Variable Displacement Transducers (LVDTs) 

medem o deslocamento da placa, que é o mesmo da face carregada da amostra. 

Para a caracterização viscoelástica das misturas betuminosas os ensaios de fluência foram 

realizados às temperaturas de -10, 0, 10, 20 e 30
o
C. Foram utilizados provetes cilíndricos com 

100 mm de diâmetro por 100 mm de altura. Com o objetivo de não induzir danos nas misturas 

betuminosas, nem ultrapassar o limite de linearidade dos materiais, o nível de tensão aplicado 

foi relativamente baixo e de acordo com a temperatura de ensaio; a carga foi aplicada 

uniaxialmente à amostra. Importa referir que cada amostra foi submetida ao mesmo ensaio, 

mas com temperaturas diferentes, sendo considerado um tempo de recuperação entre cada 

ensaio de 3 horas, para a recuperação total das deformações.  

A partir dos dados laboratoriais de caracterização viscoelástica para as cinco temperaturas 

ensaiadas, foi construída a curva mestra para a temperatura de referência de 20
o
C, utilizando o 

Princípio de Sobreposição Tempo-Temperatura, para as misturas betuminosas analisadas, 

apresentadas na Figura 5.4 até a Figura 5.6. 

 

Figura 5.4 – Curva mestra da mistura AC14 
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Figura 5.5 – Curva mestra da mistura AC16 

 

 

Figura 5.6 – Curva mestra da mistura AC20 

 

5.4 Comparação dos resultados obtidos 

No Quadro 5.2 são apresentadas as propriedades de fratura obtidas no ensaio de tração em 
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estudadas. De seguida faz-se uma correlação entre estes valores. 
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Quadro 5.2 – Comparação dos resultados do ensaio de tração em disco com os restantes 

ensaios 

Mistura 

Energia de 

fratura 

media 

(J/m
2
) 

Força 

de 

pico 

(N) 

Fadiga Módulo 

de 

rigidez 

a 10 Hz 

(MPa) 

Módulo de 

fluência a 

0.1 sec 

(1/MPa) 
N100 

6 

(10
-6

) 

AC14 1108 437 1,25E+08 370 5790 5.668E-04 

AC16 1384 502 5,29E+07 470 5267 2.505E-04 

AC20 1429 523 1,17E+08 418 5419 4.813E-04 

B6.0F1.5 2036 610 2,32E+08 286 4726 - 

B6.5F1.5 1758 498 2,95E+09 251 4580 - 

B7.0F1.5 2180 439 8,86E+08 283 4753 - 

 

Ao interpretar o Quadro 5.2 e a Figura 5.7, torna-se evidente que para os ensaios realizados 

não existe uma relação entre a resistência à fadiga e a energia de fratura. 

Na Figura 5.8, onde se relaciona a energia de fratura e a resistência à fadiga das misturas 

modificadas, verifica-se que as misturas com maior energia de fratura apresentam menor 

resistência à fadiga, o que não parece ser correto. 

 

Figura 5.7 – Comparação de energia de fratura e resistência à fadiga das misturas 

convencionais 
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Figura 5.8 – Comparação de energia de fratura e resistência à fadiga das misturas modificadas 

 

Constata-se pela Figura 5.9, que existe uma relação entre a energia de fratura e o módulo de 

rigidez, ou seja, para módulos altos verifica-se baixas energias de fratura, o que na realidade 

parece estar correto. No entanto, na Figura 5.10, onde se compara a energia de fratura e o 

módulo de rigidez a 10 Hz para as misturas modificadas, constata-se o contrário, o que não se 

afigura correto. 

 

Figura 5.9 – Comparação de energia de fratura e módulo de rigidez a 10 Hz das misturas 

convencionais 
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Figura 5.10 – Comparação de energia de fratura e módulo de rigidez a 10 Hz das misturas 

modificadas 

 

Na Figura 5.11 faz-se a comparação dos resultados da energia de fratura e o módulo de 

fluência obtidos para as misturas convencionais não se tendo verificado correlação destas 

variáveis para as misturas ensaiadas. Além disto, a observação desta figura parece indicar que 

o aumento do módulo de fluência faz diminuir a energia de fratura. 

 

Figura 5.11 – Comparação de energia de fratura e módulo de fluência para 10 sec das misturas 

convencionais 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como objetivo a implementação e avaliação da aplicabilidade de 

ensaios normalmente utilizados para caraterização das propriedades de fratura das misturas 

betuminosas. Estes ensaios foram realizados a temperatura de 20 °C em equipamento servo-

hidráulicos disponível no laboratório de Vias de Comunicação. 

Para melhor perceber o comportamento das misturas betuminosas à fracturação foram 

ensaiadas misturas representativas da camada de desgaste, ligação e de base, e ainda misturas 

modificadas com incorporação de fibras têxteis. 

Com os resultados obtidos nos ensaios de fratura realizados ficou clara a influência da 

incorporação de fibras e aumento da percentagem de betume no comportamento das misturas 

betuminosas, sendo que as misturas modificadas apresentaram maior energia de fratura. Os 

resultados evidenciam a influência da granulometria na energia de fratura das misturas 

convencionais, sendo que esta aumenta com a dimensão dos agregados.  

Também foi possível concluir que existe aumento da resistência à fratura com o aumento da 

granulometria das misturas e que com o aumento da percentagem de betume nas misturas 

modificadas existe uma diminuição da força de pico.  

Quanto ao tipo de ensaio a ser utilizado, recomenda-se a utilização do ensaio de tração em 

disco e de flexão em viga, que permitem estudar vários parâmetros associados à fratura. 

A correlação de resultados do ensaio de tração em disco com os resultados de ensaios de 

caraterização mecânica não permitiu obter conclusões válidas entre a energia de fratura e a 

resistência à fadiga das misturas betuminosas. Contudo obteve-se uma relação entre a energia 

de fratura e o módulo de rigidez a 10 Hz das misturas convencionais. Por último, não se 

verificou uma correlação entre a energia de fratura e o módulo de fluência a 10 sec obtidos 

para as misturas convencionais.  

Importa dizer que para melhor interpretação dos resultados obtidos nos ensaios realização 

seria necessário correlacionar estes resultados com os de modelação numérica, o que não foi 

possível realizar neste estudo. 
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Para estudos futuros sobre esta temática, seria interessante desenvolver novos processos para 

realização dos cortes nos provetes utilizados no ensaio de flexão em disco, com o intuito de 

diminuir o tempo necessário para sua preparação e estudar novas configurações de provetes 

nos ensaios que não estão normalizados. 

Tendo em atenção os ensaios existentes para caraterização das propriedades de fratura e as 

interrogações associadas ao fenómeno de fratura, seria importante:  

1. Estudar a influência de parâmetros tais como: a temperatura, disposição dos 

agregados, comprimento da pré-fratura e do tipo de ligante nas propriedades de fratura 

das misturas betuminosas. Através dos ensaios de flexão em viga e em provete 

semicircular, estudar os modos I, II e III de rotura alterando o ângulo do entalhe; 

2. Correlacionar resultados de amostras moldadas em laboratório com amostras extraídas 

in situ, para os ensaios de tração em disco e de flexão em provete semicircular; 

3. Correlacionar resultados de ensaios com resultados obtidos de modelação numérica, 

particularmente recorrendo a elementos finitos; 

4. Fazer uma análise comparativa entre os resultados obtidos nos ensaios de fratura e os 

resultados de ensaios de tração indireta por compressão diametral em provetes 

cilíndricos. 
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